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Klasa: 021-05/18-01/6 

Urbroj: 2175/01-01-18-2 

Sinj 28. veljače 2018. godine   

 

                                                                Z A P I S N I K  

                                              sa 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja, 

                      održane dana 26. veljače 2018. godine  u Gradskoj vijećnici Grada Sinja 

 

 

Na početku sjednice bilo je nazočno 14 od ukupno 21 vijećnika Gradskog vijeća Grada Sinja. 

 

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

Stipe Perić, Vesna Poljak, Zvonko Maras,  Ante Gulić, Filip Klarić- Kukuz, Miro Bulj,  Joško 

Kontić, Frano Boko, Petar Župić i Nikola Vučković. 

 

Odsutni: Zoran Milan, Ivan Maleš, Antonija Radić, Stipislav Jadrijević, Milan Jukić, Dujo 

Maleš  i Žarko Delić – vijećnici Dujo Maleš i Žarko Delić su došli nakon izvršene prozivke.    

 

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

Denis Glavan, pročelnici Upravnih odjela, te predstavnici sredstava javnog informiranja. 

 

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

 

Zapisnik je vodila Mirela Perković, voditeljica Odsjeka za poslove Gradskog vijeća, 

gradonačelnika i mjesnu samoupravu. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća Joško Kontić otvorio je 10. 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). 

 

                                                                                                                                  

REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

 

G R A D   S I NJ 

GRADSKO VIJEĆE 
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Nakon izvršene prozivke predsjednik Gradskog vijeća Joško Kontić konstatirao je da je 

sjednici nazočna većina vijećnika i da se mogu donositi pravovaljane odluke. 

 

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

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

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

reda koje su podnijeli predsjednik kluba vijećnika MOST-a NL Miro Bulj i vijećnik Joško 

Kontić u ime MOST-a NL.    

Nakon toga uslijedilo je glasovanje o prijedlozima za dopunu dnevnog reda. 

 

Predsjedatelj Joško Kontić dao je na glasovanje prijedlog za dopunu dnevnog reda koji je   

podnio predsjednik kluba vijećnika MOST-a NL Miro Bulj – Prijedlog Odluke o odobravanju 

postavljanja biste dr. Marku Veselici u Parku Šetalište Alojzija Stepinca  i konstatirao da je 

Gradsko vijeće Grada Sinja jednoglasno (16 „za“) prihvatilo predloženu dopunu dnevnog 

reda. 

 

Predsjedatelj Joško Kontić dao je na glasovanje prijedlog koji je on osobno podnio u ime 

MOST-a NL – Prijedlog Preporuke za rješavanje problema Funtane (fontane koja se nalazi na 

Trgu kralja Tomislava u Sinju) i konstatirao da je Gradsko vijeće Grada Sinja većinom 

glasova  (11 „za“ 5 „suzdržanih“) prihvatilo predloženu dopunu dnevnog reda. 

  

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

predsjedatelj je dao na glasovanje cjelokupan dnevni red  i konstatirao da je jednoglasno ( 16 

„za“ ) prihvaćen sljedeći 

DNEVNI RED: 

 

1. Usvajanje Zapisnika sa 9. sjednice Gradskog vijeća, 

2. Pitanja i prijedlozi vijećnika, 

  

3. Konačni prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Sinja, 

4. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka evidentiranja stvarnog stanja javnog dobra u 

općoj uporabi – nerazvrstane ceste u Glavicama Donjim, koja se proteže od spoja sa 

lokalnom cestom LC 67038 (Sinj (D219) – Glavice-D219) do zaseoka Anušići, 

ukupne dužine 1 km, 

5. Prijedlog Odluke o odobravanju postavljanja biste dr. Marku Veselici u Parku Šetalište 

Alojzija Stepinca, 

6. Prijedlog Preporuke za rješavanje problema Funtane (fontane koja se nalazi na Trgu 

kralja Tomislava u Sinju). 

 

 

TOČKA 1. 

Usvajanje Zapisnika sa 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja održane dana 29. 

siječnja 2018. godine 
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Predsjedatelj je upitao ima li tko primjedbi na Zapisnik sa 9. sjednice Gradskog vijeća Grada 

Sinja održane dana 29. siječnja 2018. godine. 

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

konstatirao da je Gradsko vijeća Grada Sinja jednoglasno (16 „ za“ ) prihvatilo Zapisnik sa 9. 

sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja održane 29. siječnja 2018. godine. 

 

TOČKA 2.  

Pitanja i prijedlozi vijećnika 

Nakon usvajanja Zapisnika sa 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja od 29. siječnja 2018. 

godine prišlo se na postavljanje vijećničkih pitanja koja se odnose na na rad i djelokrug rada 

Gradskog vijeća, odbora i drugih radnih tijela Vijeća, Gradonačelnika, Ureda Grada, upravnih 

odjela i organizacija koje obavljaju poslove za Grad Sinj. 

 

Na 10. sjednici Gradskog vijeća Grada Sinja postavljena su vijećnička pitanja sljedećim 

redoslijedom: 

 

VIJEĆNIČKA PITANJA I PRIJEDLOZI: 

 

1. Vijećnik Miro Bulj postavio je sljedeće vijećničko pitanje na koje je zatražio i odgovor u 

pisanom obliku:    

- „Pitanje je vezano za gradnju i rekonstrukciju nerazvrstanih cesta sredstvima iz EU 

fondova gdje je od mogućih 396 mil. kn, SDŽ iskoristila samo 12 mil. kn, a Grad Sinj 0 

kn ili 0%. Što je pripremljeno od projekata za nerazvrstane ceste i koliko imate 

građevinskih dozvola za nerazvrstane ceste?“  

 

2. Vijećnik Miro Bulj postavio je sljedeće vijećničko pitanje na koje je  zatražio  i odgovor  u 

pisanom obliku?   

- „ Do kuda se došlo sa izvlaštenjima  u projektu Aglomeracije?“   

 

3. Vijećnik Nikola Vučković  postavio je sljedeće vijećničko pitanje na koje je zatražio i odgovor 

u pisanom obliku: 

- „Zanima me zbog čega ste izvanrednim studentima odlučili ukinuti subvencioniranje 

prijevoza te Vas ovim putem pozivam da novom Odlukom vratite izvanrednim 

studentima jednaka prava koja su imali i prije donošenja posljednje Odluke o 

subvencioniranju ili refundiranju troškova autobusnog prijevoza redovitih studenata s 

područja Grada Sinja u razdoblju od 26. veljače do 08. lipnja 2018. godine?“ 

 

4. Vijećnik Nikola Vučković postavio je sljedeće vijećničko pitanje na koje je zatražio i odgovor 

u pisanom obliku: 

- „S obzirom da je na Gradskom vijeću regulirana naknada za odlaganje otpada okolnim 

jedinicama lokalne samouprave za 2016. godinu, pitam Vas kako je regulirana za 2017. 

i 2018. godinu i da li ima dugovanja okolnih jedinica lokalne samouprave po tom 

pitanju?“ 

Vijećnik je također zatražio da mu se dostave preslike ugovora s karticama za svaku   jedinicu 

lokalne samouprave zasebno. 
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5. Vijećnik Tihomir Radović  postavio je sljedeće vijećničko pitanje na koje je zatražio odgovor i 

u pisanom obliku: 

- „Postavljam pitanje gradonačelnici gđi. Kristini Križanac. Prilikom rasprave rebalansa 

proračuna za 2017. godinu obrazlagali ste da se stavka proračuna za parkiralište kod 

pravoslavne crkve mora povećati na iznos ukupnih troškova izgradnje na otprilike 700 

tisuća kuna i da izvođač radova mora završiti radove do kraja 2017. godine. Na 

gradskim stranicama objavili ste da je izgradnja javnog parkirališta započela 

29.11.2017. godine i da radove izvodi GRAĐEVNO ZEC d.o.o. iz Splita. Odabrani 

izvođač radova dao je rok za izvršenje od mjesec dana i zbog toga kriterija bio je 

odabran kao ekonomski najpovoljniji ponuditelj, pa Vas stoga pitam: Je li GRAĐEVNO 

ZEC d.o.o.  iz Splita završio radove u ponuđenom roku, odnosno do kraja 2017. godine? 

Ako je odgovor niječan, pitam Vas držite li daje Grad propisao dobre kriterije za odabir 

budući da je ponuditelj iz Sinja ponudio manju cijenu za radove, ali nije bio odabran?“  

    

6. Vijećnik Joško Kontić postavio je sljedeće vijećničko pitanje: 

- „Je li se Ministarstvo poljoprivrede RH očitovalo o Programu potpora poljoprivredi na 

području Grada Sinja (2018-2020), je li kompletirana baza podataka poljoprivrednih 

gospodarstava na području Grada Sinja i kada se može očekivati raspisivanje javnog 

natječaja za korištenje potpora?“ 

 

7.  Vijećnik Joško Kontić postavio je sljedeće vijećničko pitanje: 

- „Postoje li planovi za upuštanje svježe vode u desni lateralni kanal tijekom ljetnih mjeseci, 

kako bi se ovaj veliki ekološki problem, do konačnog rješenja, barem ublažio kada je 

najizraženiji i kada izravno ugrožava normalan život i  zdravlje stanovnika Brnaza, 

Turjaka i Košuta?“   

 

8. Vijećnik Filip Klarić-Kukuz postavio je sljedeće vijećničko pitanje na koje je zatražio i 

odgovor u pisanom obliku: 

- Prije više od dva mjeseca sam postavio vijećničko pitanje u čijoj je nadležnosti rješavanje 

razrušenog nogostupa u duljini od 200 metara na 5 kilometru ceste u Brnazama na mjestu 

gdje je trebala biti izrađena benzinska postaja, a čime je izravno ugrožena sigurnost 

mještana Brnaza kao i samog prometa i dobio sam sljedeći odgovor: 

                    Uz državnu cestu Sinj – Trilj , u naselju Brnaze, konzumirana je građevinska dozvola za   

                    izgradnju benzinske postaje na k.č.1614/6 i 1614/5 k.o. Brnaze. U međuvremenu, 2008.g. i     

                    2010.g. na istim česticama su uknjižene teretovnice Credo banke u više milijunskim           

                    iznosima. Kako je Credo banka završila u stečaju nadležnost raspolaganja zemljištem ima  

                    Trgovački sud. Raspolaganje zemljištem i konzumirana građevinska dozvola stvorilo je  

                    pravnu zamršenost u smislu ulaganja u ponovnu uspostavu nogostupa. 

                   Razumijem apsurdnost hrvatskih zakona i pravosuđa, ali ja sada postavljam sljedeće  

                   pitanje i Vama i gradonačelnici:  

               “ Tko će biti odgovoran ako se na tom mjestu dogodi tragedija, a vrlo je izgledno da hoće, jer  

                  su izravno ugroženi i mještani Brnaza i sudionici u prometu? Hoće li biti odgovoran Grad  

                  Sinj, hoće li biti odgovorne Županijske ceste, hoće li biti odgovoran investitor ili će biti  

                   odgovoran Trgovački sud?“ 

 

9. Vijećnik Marko Križanac postavio je sljedeće vijećničko pitanje na koje je zatražio i odgovor 

u pisanom obliku: 
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-  „Postavio bih pitanje gđi. Kristini Križanac. Dana 14. veljače 2018. godine je po tko zna 

koji put  raspisan natječaj za ravnatelja Dječjeg vrtića Bili cvitak. U statutu Dječjeg vrtića 

Bili cvitak se navodi da se tekst natječaja objavljuje na službenim stranicma i oglasnoj 

ploči Vrtića, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i službenim stranicama i oglasnoj ploči 

Vrtića, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Službenim stranicama Grada Sinja. Natječaj 

je objavljen na HZZ-u, internet stranicama Ferate i internet stranicama Vrtića. Objava na 

internet stranicama Grada Sinja je bila 15. veljače 2018. g. dakle natječaj vrijedi do 23. 

veljače 2018.g. Samom zakašnjelom objavom na internet stranicama Grada natječaj treba 

u cijelosti poništiti. Na internet stranicama HZZ-a natječaj vrijedi od 14. do 21. veljače 

2018. g.  što je isto proceduralna greška i neusklađenost datuma same prijave 

potencijalnih kandidata na natječaj. Tko je odgovoran za nepravovremenu objavu 

natječaja na internet stranicama Grada? Ana Smoljo predsjednica Upravnog vijeća vrtića 

koju ste Vi imenovali i čije je štetno djelovanje poznato u gubitku Vrtića u iznosu od cca 

140.000,00 kuna prema bivšoj ravnateljici i koja je bila na Vašoj listi za Gradsko vijeće ili 

Vi gđo. Križanac jer internet stranice Grada Sinja su u ingerenciji Grada ili netko treći? 

Koje su stručne spreme članova Upravnog vijeća Vrtića koje ste Vi imenovali? Koliko 

košta svaka objava natječaja ?“ 

 

10. Vijećnik Marko Križanac postavio je sljedeće vijećničko pitanje na koje je zatražio i odgovor 

u pisanom obliku:   

- „Postavio bih pitanje gđi. Kristini Križanac. Nedavno sam temeljem Zakona o pravu na 

pristup informacijama od Vodovoda Cetinske krajine d.o.o. zatražio preslik dokumenata i 

to Ugovor koji regulira mandat i radni odnos trenutnog direktora g. Milana Smolje i 

Vodovoda i odvodnje Cetinske krajine d.o.o. Dobio sam odgovor da je predmetni Ugovor 

u postupku izrade i da ga iz toga razloga ne mogu dostaviti. G. Smoljo je postao direktor u 

studenom 2017. i prolazi već četiri mjeseca da je gradsko poduzeće bez ugovornog odnosa 

sa svojim direktorom  u kojem se  reguliraju određena prava i obveze ugovornih strana. 

Možete li putem predstavnika Grada Sinja u skupštini društva gđom. Panzom utjecati na 

to da se predmetni ugovor čim prije riješi i da se u njemu zaštite interesi Grada Sinja 

odnosno njegove imovine, a ne da u njemu eventualno bude „menadžerska otpremnina“ 

političko zbrinjavanje direktora nakon prestanka mandata itd. Možete li zadužiti gđu. 

Panzu da nakon realizacije ovog Ugovora isti bude proslijeđen svim vijećnicima Grada 

Sinja na znanje putem e-pošte? “ 

 

11. Vijećnik Stipe Perić nije imao pitanje nego je dao prijedlog gradonačelnici, a isti glasi: 

- Predlažem gradonačelnici da prilikom kreiranja proračuna isti kreira na način koji će 

omogućiti ravnomjeran razvoj svih mjesnih odbora sa područja Grada Sinja.“ 

 

12. Vijećnik Frano Boko postavio je sljedeće vijećničko pitanje na koje je zatražio i odgovor u 

pisanom obliku:  

Boko postavio je sljedeće vijećničko pitanje: 

- „1. Da li trgovačko društvo Kamičak d.o.o. Sinj provodi odluku o održavanju sportskih 

objekata Grada Sinja prema odluci Gradskog vijeća koja je donesena dana 30.11.2017.? 

Molim Vas navedite mi nekoliko primjera provođenja odluke tj. što je trgovačko   društvo 

Kamičak d.o.o. poduzelo do sada kako bi provelo odluku Vijeća? 

Da li vam je trgovačko društvo Kamičak dostavilo u pisanom obliku godišnji program 

investicijskog i tekućeg održavanja površina i objekata uključujući financijski plan te 
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izvore financijskih sredstava, te iste predložili Gradskom vijeću kao što su dužni prema 

Ugovoru i Aneksu Ugovora.“ 

 

13. Vijećnik Petar Župić postavio je sljedeće vijećničko pitanje na koje je zatražio i odgovor u 

pisanom obliku:   

- „Na sastanku 05.02.2018.g. u Trilju, sa županom, načelnicima i gradonačelnicima 

Cetinske krajine raspravljali ste o problemima našeg kraja, pa tako i o prometnoj 

infrastrukturi. Da li je na tom sastanku dotaknuto pitanje SINJSKE ZAOBILAZNICE i 

rekonstrukcije županijske ceste kroz Radošić, te što ste točno mislili kad ste na tom 

sastanku rekli: 

„ protočnost koju bismo željeli postići s cestom na Radošić, sa spojem na A1, bitno  

bi se poboljšala  s obzirom na blizinu Gospodarske zone Kukuzovac?“ 

  

14.  Vijećnik Petar Župić postavio je sljedeće vijećničko pitanje:   

- „Ulica Put Petrovca (novouređeni dio) je sve u gorem stanju. Postavljene ploče na 10-tak 

mjesta su, doslovno, iskočile i svjedok sam čestog spoticanja naših građana. 

Već je sada očito da će do ljeta ova ulica postati ruglo grada ukoliko se ne obavi, ne 

krpljenje, već kvalitetna sanacija! 

 Što mislite poduzeti kako bi se ovaj problem trajno riješio?“    

 

15. Vijećnik Mirko Labrović postavio je sljedeće vijećničko pitanje:   

- „Kada će djeca u Glavicama dobiti čekaonice za autobus?“   

 

16. Vijećnik Mirko Labrović postavio je sljedeće vijećničko pitanje: 

- „ Kada možemo u Glavicama očekivati imena naselja?“ 

 

17. Vijećnik Žarko Delić postavio je sljedeće vijećničko pitanje: 

- „ Radi se o objektu, ispod benzinske stanice LUKOIL Sinj, preko puta Hipodroma, na 

kojem jedan čovjek drži neovlašteno razne životinje (ovce, krave, kokoši, pse itd.), pušta 

ih u susjedne sportske terene, šire se neugodni mirisi, te navedeno predstavlja veliki 

komunalni problem, pa pitam kada će se nešto napraviti po tom pitanja i što će se 

napraviti?“ 

  

 

TOČKA 3. 

 Konačni prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Sinja 

 

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

U ime predlagatelja, Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost, predsjednik Odbora  

Filip Klarić-Kukuz konstatirao je da je Odbor jednoglasno utvrdio Konačni prijedlog 

Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Sinja.  

 

U raspravi su sudjelovali vijećnici: Miro Bulj, Stipe Perić, Marko Križanac i Zvonko Maras. 

  

Vijećnik Miro Bulj rekao je kako neće podržati ovu točku dnevnog reda iako se radi samo o 

usklađivanju sa odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i regionalnoj 

(samoupravi), jer smatra da su navedenim zakonom oduzete ovlasti predstavničkom tijelu 

zbog čega navedeni Zakon smatra protuustavnim.  
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Vijećnici Stipe Perić, Zvonko Maras i Marko Križanac nisu se složili sa izlaganjem vijećnika 

Mira Bulja. U tom smislu je vijećnik Marko Križanac istaknuo da predstavničko tijelo još 

uvijek dosta toga može, a da će vrijeme pokazati da li je predmetni zakon dobar ili nije. 

 

Vijećnici Stipe Perić i Zvonko Maras ponovno su podsjetili kako se ovdje radi o zakonskoj 

obvezi Grada Sinja da odredbe Statuta uskladi sa predmetnim zakonom. Vijećnik Zvonko 

Maras ukazao je na obvezu poštivanja zakona RH donesenih na zakonit način. Također, 

vijećnik se složio da su ovlasti predstavničkog tijela  navedenim zakonom ograničene, ali da 

ipak nije primjereno dovoditi ga u pitanje na ovaj način.   

 

Nakon završene rasprave, predsjedatelj je dao na glasovanje Konačni prijedlog Statutarne 

odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Sinja i konstatirao da je Gradsko vijeća Grada 

Sinja većinom glasova (14 “za”  1 “protiv”) donijelo  

Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Grada Sinja.  

 

 

TOČKA 4. 

Prijedlog Odluke o pokretanju postupka evidentiranja stvarnog stanja javnog dobra u 

općoj uporabi – nerazvrstane ceste u Glavicama Donjim, koja se proteže od spoja sa 

lokalnom cestom LC 67038 (Sinj (D219) – Glavice-D219) do zaseoka Anušići, ukupne 

dužine 1 km 

 

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

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

 

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

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

Prijedlog Odluke o pokretanju postupka evidentiranja stvarnog stanja javnog dobra u općoj 

uporabi – nerazvrstane ceste u Glavicama Donjim, koja se proteže od spoja sa lokalnom 

cestom LC 67038 (Sinj (D219) – Glavice-D219) do zaseoka Anušići, ukupne dužine 1 km. 

 

U raspravi su sudjelovali vijećnici: Miro Bulj (klub vijećnika MOST-a NL), Marko Križanac, 

Zvonko Maras i Tihomir Radović.  

 

Vijećnik Miro Bulj (u ime kluba vijećnika MOST-a NL), u svom izlaganju je istaknuo  

važnost izrade registra nerazvrstanih cesta (digitalnog i pisanog), istaknuvši da se radi o 

ozbiljnom poslu kao i da svake godine Grad gubi novac od prava služnosti, jer nije ucrtao sve 

nerazvrstane ceste. 

 

Vijećnik Marko Križanac pozdravio je izradu baze podataka nerazvrstanih cesta ako će biti 

brzo riješena, te ga je zanimala visina troška ovog postupka. Vijećnik je također predložio da 

se sve nerazvrstane ceste koje uđu u bazu podataka, kod kojih nije neusklađena katastarska 

skica sa stvarnim stanjem na terenu, rješavaju po pojednostavljenom postupku. 

 

V.d. pročelnica Ankica Panza odgovorila je da je cijena, kad se ovako pojedinačno provodi 

postupak oko 8.500-9.000 kn po km, ukratko je obrazložila kako će se raditi kompletna baza  

svih nerazvrstanih cesta  istaknuvši da je previše skupo da ovako rade pojedinačne ceste. 
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Vijećnika Marka Križanaca je zanimalo mogu li ceste kod kojih imaju jednostavniji postupak 

rješavanja ići skupno, na što je v.d. pročelnica Ankica Panza odgovorila da mogu. 

 

Vijećnik Zvonko Maras je s obzirom na svoje bogato radno iskustvo sa stručne strane 

obrazložio o čemu se radi, istaknuvši da posao evidentiranja nerazvrstanih cesta i registar 

mora biti kontinuiran posao, koji će se izvesti na optimalan način sa što manje troška za Grad 

Sinj. Također je rekao da ukoliko to služi javnom dobru da se može tražiti da u troškovima 

toga participiraju i one osobe u čiju se korist te ceste i evidentiraju. Vijećnik je također 

istaknuo kako bi i za projekt Aglomeracije trebali imati svog čovjeka geodetske struke.  

 

Vijećnik Miro Bulj složio se sa vijećnikom Zvonkom Marasom sa stručne strane, te je 

naglasio kako Gradska uprava mora pratiti sve natječaje, jer da postoje sredstva predviđena i 

za ovaj dio, a da tu Grad Sinj nažalost kasni.    

 

Vijećnika Marka Križanca zanimalo je da li su se vezano za ovu cestu izvidile cijene i sa 

drugim geodetima ili samo sa jednim što bi za njega bilo čisto pogodovanje, na što mu je v.d. 

pročelnica Ankica Panza odgovorila da su radili gotovo sa svim geodetima sa ovog područja i 

da su njihove cijene gotovo ujednačene. 

 

Vijećnika Tihomira Radovića zanimalo je da li postoji još ovakvih zahtjeva u Gradu Sinju i 

zašto ih nisu objedinili, na što je v.d. pročelnica Ankica Panza odgovorila da imaju još jedan 

takav zahtjev u Glavicama, ali da pokušaj izlaska geometra na teren kako bi napravio 

evidenciju stvarnog stanja nije uspio zbog negodovanja vlasnika.  

 

Nakon završene rasprave, predsjedatelj je dao na glasovanje Prijedlog Odluke o pokretanju 

postupka evidentiranja stvarnog stanja javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstane ceste u 

Glavicama Donjim, koja se proteže od spoja sa lokalnom cestom LC 67038 (Sinj (D219) – 

Glavice-D219) do zaseoka Anušići, ukupne dužine 1 km, i konstatirao da je Gradsko vijeće 

Grada Sinja jednoglasno (16 „za“) donijelo 

Odluku o pokretanju postupka evidentiranja stvarnog stanja javnog dobra u općoj uporabi – 

nerazvrstane ceste u Glavicama Donjim, koja se proteže od spoja sa lokalnom cestom LC 

67038 (Sinj (D219) – Glavice-D219) do zaseoka Anušići, ukupne dužine 1 km.  

 

 

TOČKA 5.  

Prijedlog Odluke o odobravanju postavljanja biste dr. Marku Veselici u Parku Šetalište 

Alojzija Stepinca 

 

Po ovoj točki uvodno obrazloženje dao je predlagatelj, predsjednik kluba vijećnika MOST-a 

NL, Miro Bulj.  

 

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

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

Odluke o odobravanju postavljanja biste dr. Marku Veselici u Parku Šetalište Alojzija 

Stepinca.  

 

U raspravi su sudjelovali vijećnici: Miro Bulj (klub vijećnika MOST NL), Stipe Perić (klub 

vijećnika HDZ-a), Žarko Delić, Zvonko Maras, Joško Kontić, Marko Križanac i Tihomir 

Radović. 
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Vijećnik Stipe Perić je u ime kluba vijećnika HDZ-a  izrazio podršku donošenju predložene 

Odluke. 

 

Vijećnik Žarko Delić također je podržao donošenje predložene Odluke, te se ukratko osvrnuo 

na značaj dr. Marka Veselice.  

  

Vijećnik Zvonko Maras, koji ujedno obavlja i funkciju člana Povjerenstva za davanje 

suglasnosti o postavljanju ili uklanjanju spomenika u spomen ili na sjećanje na osobe iz 

javnog, kulturnog i političkog života Hrvatske, izrazio je podršku donošenju predložene 

Odluke, te je iznio i stav navedenog Povjerenstva vezano za buduće postavljanje bisti. Naime, 

Povjerenstvo je zauzelo stav prema kojem predlaže izvršnoj vlasti Grada Sinja da pronađe 

odgovarajuću lokaciju za buduće postavljanje bisti s obzirom na to da je park na Šetalištu 

Alojzija Stepinca postao neadekvatan u smislu nedostatka prostora i da se o tome raspravi na 

Gradskom vijeću prilikom raspravljanja o ovoj točki dnevnog reda. Nadalje, vijećnik Zvonko 

Maras istaknuo je kako su zaključili da postoje dvije potencijalne lokacije za postavljanje bisti 

i to park ispred zgrade Gradske uprave i park “Đardin”, a vezano za gradski park kao 

potencijalnu lokaciju istaknuo je da je isti izložen učestalom vandalizmu. Vijećnik Zvonko 

Maras istaknuo je kako njegovo izlaganje ide u pravcu da se dogovore oko nove lokacije za 

polaganje bisti. 

 

Predsjedatelj Joško Kontić zamolio je da se drže točke dnevnog reda, a o tom pitanju da 

raspravljaju kad taj prijedlog dođe na Gradsko vijeće i prođe redovnu proceduru. 

 

Predlagatelj ove točke dnevnog reda Miro Bulj također je naglasio kako je ova točka jasna i 

da ne treba omalovažiti dr. Marka Veselicu širenjem rasprave po ovoj točki dnevnog reda na 

temu iznalaženja novih lokacija za postavljanje budućih bisti, te se složio sa predsjedateljem 

da će o tom prijedlogu raspravljati kad isti dođe na Gradsko vijeće i prođe redovnu proceduru.  

 

Vijećnik Marko Križanac ujedno i predsjednik Povjerenstva za davanje suglasnosti o 

postavljanju ili uklanjanju spomenika u spomen ili na sjećanje na osobe iz javnog, kulturnog i 

političkog života Hrvatske, također se ukratko osvrnuo na značaj dr. Marka Veselice, te je 

zamolio da se prilikom postavljanja biste vodi računa o položaju njenog postavljanja. Na 

kraju izlaganja vijećnik Marko Križanac je apelirao da budući zahtjevi za postavljanje biste 

budu financirani od strane predlagatelja pri tome istaknuvši da ne misli na postavljanje biste 

dr. Marku Veselici  i dr. Tihomilu Rađi.  

 

Predlagatelj Miro Bulj istaknuo je da je spreman dati amandman u smislu da će on prikupiti 

potrebna sredstva, donacije za postavljanje  biste dr. Marku Veselici i da mu neće biti problem 

iznaći potrebna sredstva na što je vijećnik Marko Križanac naglasio kako mu nije bila namjera 

to reći za ovaj konkretan slučaj, nego za svaki budući prijedlog, te je u tom smislu apelirao na 

vijećnika Mira Bulja da ne podnosi amandman.  

Vijećnik Miro Bulj istaknuo je kako u ovoj raspravi ne treba otvarati pitanje načina 

financiranja postavljanja budućih bisti, jer tako omalovažavaju značaj dr. Marka Veselice.   

 

Vijećnik Tihomir Radović  apelirao je na vijećnika Mira Bulja da ne podnosi amandman, jer  

ga on neće prihvatiti istaknuvši kako je dr. Marko Veselica zaslužio da Grad Sinj to 

isfinancira. 

 

Predsjedatelj Joško Kontić istaknuo je kako je naklonjen stavu vijećnika Tihomira Radovića,   

te se ukratko osvrnuo na značaj dr. Marka Veselice. 
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Vijećnik Stipe Perić predložio je, vezano za pitanje iznalaženja nove lokacije za postavljanje 

budućih bisti, da se posavjetuju sa strukom.  

 

Nakon završne riječi predlagatelja, predsjedatelj je dao na glasovanje Prijedlog Odluke o 

odobravanju postavljanja biste dr. Marku Veselici u Parku Šetalište Alojzija Stepinca i 

konstatirao da je Gradsko vijeće Grada Sinja jednoglasno  (16 “za”) donijelo 

Odluku o odobravanju postavljanja biste dr. Marku Veselici u Parku Šetalište Alojzija 

Stepinca.  

 

 

TOČKA 6. 

Prijedlog Preporuke za rješavanje problema Funtane (fontane koja se nalazi na Trgu 

kralja Tomislava u Sinju). 

 

Po ovoj točki uvodno obrazloženje dao je predlagatelj, gradski vijećnik Joško Kontić (MOST 

NL).  

 

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

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

Preporuke za rješavanje problema Funtane (fontane koja se nalazi na Trgu kralja Tomislava u 

Sinju). 

 

U raspravi su sudjelovali vijećnici: Miro Bulj (klub vijećnika MOST NL), Stipe Perić (klub 

vijećnika HDZ-a, Joško Kontić, Zvonko Maras, Tihomir Radović, Nikola Vučković, Žarko 

Delić, Mirko Labrović, Marko Križanac, Petar Župić, Frano Boko, Tihomir Radović, Filip 

Klarić-Kukuz i Dujo Maleš. 

 

Vijećnik Miro Bulj u ime kluba vijećnika MOST NL istaknuo je važnost provođenja Odluke o 

komunalnom redu,  s posebnim naglaskom na povećanje broja komunalnih redara koji trebaju 

raditi svoj posao. Vijećnik također smatra da fontanu treba zaštiti na mjestu na kojem se 

nalazi i da je on zato za članak 1.  predložene Preporuke.  

 

Vijećnik Stipe Perić u ime kluba vijećnika HDZ-a također je istaknuo nužnost provođenja   

Odluke o komunalnom redu istaknuvši kako izvršna vlast ima sve preduvjete za uvođenje 

reda na sinjskoj Pijaci, a sam položaj fontane da je dobar. U tom smislu vijećnika Stipu Perića 

zanimalo je koji je smisao rasprave.  

 

Predlagatelj Joško Kontić pojasnio je smisao Preporuke kao instrument da se o nekom 

problemu otvori rasprava neovisno o tome hoće li se prihvatiti i da bi Gradsko vijeće 

donošenjem Preporuke olakšalo gradonačelnici donošenje odluke o načinu rješavanja ovog 

problema. 

 

Vijećnik Zvonko Maras također je istaknuo kako fontana treba ostati na svom mjestu, ali uz 

nužnost uvođenja reda na cijelu sinjsku Pijacu što će omogućiti da bude dostupna svim 

građanima, te je naveo tri razloga protiv premještanja fontane: a) tradicija, b) estetika –  

premještanjem fontane doveli bi u pitanje estetiku cijelog prostora, c) veliki financijski izdaci 

za premještanje fontane. U tom smislu, poput vijećnika Mira Bulja i vijećnik Zvonko Maras 

predložio je da se podrži samo članak 1. predložene Preporuke. 
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Vijećnik Tihomir Radović naglasio je kako je pitanje fontane komunalni problem i da ga 

može riješiti Grad Sinj koji ima dovoljno alata u svojim rukama istaknuvši da moraju riješiti 

uzrok, a ne posljedicu, jer rješavanjem komunalnog problema na Sinjskoj pijaci da će se 

riještiti i problem fontane. Vijećnik je također predložio održavanje tematske sjednice na ovu 

temu.   

 

Vijećnik Nikola Vučković prigovorio je da gradske službe ne rade svoj posao, te je u tom 

smislu naglasio da fontanu ne treba premještati nego primijeniti Odluku o komunalnom redu i 

uvesti komunalni red. Također je rekao kako fontanu treba ograditi na adekvatan način i 

učiniti je vidljivom, te  se u tom smislu također opredijelio za članak 1. predložene Preporuke. 

 

Vijećnik Žarko Delić iznio je svoj stav da fontanu treba prebaciti na dno Sinjske pijace (na 

plato raskrižja Trga kralja Tomislava, Šetališta Alojzija Stepinca, Brnaške ulice i ul. Put 

Petrovac).  

  

Vijećnici HDZ-a Mirko Labrović i Marko Križanac također su se složili kako je nužno uvesti 

red na sinjskoj Pijaci, a vijećnika Marka Križanca je zanimao stav gradonačelnice istaknuvši 

da su alati u njenim rukama da riješi ovaj problem u par dana.  

 

Vijećnik Petar Župić podržao je raspravu o ovom problemu istaknuvši kako treba osigurati 

vidljivost i dostupnost fontane, ali da trebaju istodobno voditi računa i o ugostiteljima koji 

osiguravaju radna mjesta i zapošljavaju. Vijećnik je također  podržao članak I. predložene 

Preporuke da fontana ostane na istom mjestu. Sličnog mišljenja je bio i vijećnik Frano Boko 

koji smatra da ugostitelje ne bi ugrozilo smanjivanje broja stolova, također je naglasio važnost 

toga da gradske službe rade svoj posao.    

Vezano za izlaganje vijećnika Petra Župića, vijećnik Marko Križanac istaknuo je kako smatra 

da niti  ugostitelje niti radna mjesta ne bi ugrozilo smanjivanje broja stolova na sinjskoj Pijaci. 

 

Na kraju rasprave, predlagatelj Joško Kontić sažeo je cijelu raspravu i istaknuo kako unatoč 

iskazanom mišljenju da se ovaj problem može riješiti vrlo lako, to ipak nije tako, jer bi se 

inače riješio davno prije. Također je rekao kako je ovo pokušaj postizanja konsenzusa 

gradskih vijećnika i davanja preporuke gradskoj vlasti za rješavanje ovog problema. 

Predlagatelj Joško Kontić predložio je stanku zbog dogovora oko ovoga Prijedloga, istaknuvši 

da je, ukoliko ne bude dogovora, spreman povući Prijedlog s dnevnog reda. 

 

Na prijedlog predsjednika kluba vijećnika HDZ-a Stipe Perića, predsjedatelj je odredio pauzu 

u trajanju od 10 minuta (20,50 -21,00).  

 

Nakon završene pauze, predsjedatelj je zamolio predstavnike klubova vijećnika da iznesu svoj 

stav. 

 

U ime kluba vijećnika HDZ-a, predsjednik kluba Stipe Perić predložio je da se ova točka 

povuče s dnevnog reda, te je zatražio stav gradonačelnice po ovom pitanju. 

 

Vijećnik SDP-a Nikola Vučković rekao je kako ostaje pri svemu ranije iznesenom, te je 

također predložio da se ova točka povuče s dnevnog reda.  

 

U ime kluba vijećnika MOST-a, predsjednik kluba Miro Bulj rekao je kako je potrebno 

prihvatiti predloženu Preporuku, te da su oni za članak 1. Prijedloga Preporuke.  
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U ime kluba vijećnika liste grupe birača nositelja dr. Stipislava Jadrijevića, vijećnik Filip 

Klarić-Kukuz istaknuo je kako nisu za premještanje fontane odnosno da podržavaju 

predloženu Preporuku za rješavanje problema na postojećoj lokaciji (članak 1.). 

 

Gradonačelnica Kristina Križanac istaknula je vezano za eventualno izmještanje fontane, da 

neće raspravljati odnosno donijeti odluku bez struke i javnog mnijenja, te je zatražila 

smjernice vijećnika za rješavanje predmetnog problema. Također je rekla kako nije istina da 

komunalni redari ne rade svoj posao istaknuvši da se svi trude, ali da ugostitelji skidaju 

ogradu i stupiće oko fontane čim komunalni redari odu.  

 

Vijećnik Dujo Maleš istaknuo je kako gradonačelnica Kristina Križanac ima njegovu punu 

podršku, da ako je potrebno naplati kaznu i poduzme sve moguće mjere da fonatanu učini 

vidljivom i da bi ovo trebao bit samo uvod u cijelu priču.  

 

Nakon završene rasprave, predlagatelj Joško Kontić istaknuo je kako je bio uvjeren u 

postizanje suglasja vijećnika i izvršne vlasti oko potrebe brzog rješavanja problema 

prostornog ograničenja fontane na postojećoj lokaciji. Također, izrazio je razočarenje zbog 

izostanka navedenog suglasja, zahvalio svima koji su sudjelovali u raspravi i povukao 

Prijedlog Preporuke za rješavanje problema Funtane (fontane koja se nalazi na Trgu kralja 

Tomislava u Sinju). 

 .    

 

Napomena: Detaljan tijek rasprave o svim točkama dnevnog reda nalazi se na audio 

zapisu sa ove sjednice koji se čuva u Uredu Grada. 

 

 

  

Sjednica je završila u 21,15 h. 

 

 

Zapisničar:                                                                               Predsjednik Gradskog vijeća: 

Mirela Perković, dipl.iur, v.r                                                       Joško Kontić, dipl.nov, v.r. 
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