
Održana 11. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja 

 

Dana 19. ožujka i 26. ožujka 2018. godine pod predsjedanjem predsjednika Gradskog vijeća 

Grada Sinja Joška Kontića održana je 11. sjednica. 

 

DNEVNI RED: 

Predsjednik Gradskog vijeća sukladno Poslovniku Gradskog vijeća Grada Sinja, vijećnicima 

je dostavio poziv za 11. sjednicu Vijeća s dnevnim redom od petnaest točaka i pripremljenim 

materijalima. 

Predsjednik  Gradskog vijeća  Joško Kontić  pročitao je u pozivu predloženi dnevni red.   

Nakon čitanja dnevnog reda predsjednik Joško Kontić pročitao je prijedlog za dopunu 

dnevnog reda kojeg je podnio vijećnik Nikola Vučković (SDP): 

 

1. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Europske Povelje o ravnopravnosti spolova na 

lokalnoj razini.  

 

Vijećnik Miro Bulj, u ime kluba vijećnika MOST-a NL, predložio je da se točka 3. Prijedlog 

Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Sinja, izostavi 

iz  predloženog dnevnog reda. 

 

Predsjednik Joško Kontić najprije je dao na glasovanje prijedlog vijećnika Mira Bulja (klub 

vijećnika MOST-a NL), da se točka 3. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna 

Generalnog urbanističkog plana Grada Sinja, izostavi iz predloženog dnevnog reda, te je 

konstatirao da je Gradsko vijeće Grada Sinja većinom glasova (11„za“ 6 „protiv“) prihvatilo 

prijedlog  vijećnika Mira Bulja (klub vijećnika MOST-a NL), da se točka 3. Prijedlog Odluke 

o donošenju Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Sinja, izostavi iz 

predloženog dnevnog reda.  

 

Nakon toga,  predsjednik Joško Kontić dao je na glasovanje prijedlog za dopunu dnevnog 

reda kojeg je podnio vijećnik Nikola Vučković (SDP) –   Prijedlog Odluke o prihvaćanju 

Europske Povelje o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini i konstatirao da je Gradsko 

vijeće Grada Sinja većinom glasova (16 „za“ 1 „protiv“) prihvatilo navedeni prijedlog. 

 

Nakon završenog glasovanja o navedenim prijedlozima, predsjednik Joško Kontić dao je na 

glasovanje cjelokupni dnevni red sa prihvaćenim prijedlozima i konstatirao da je Gradsko 

vijeće Grada Sinja većinom glasova (15 „za“   1 „protiv“) prihvatilo sljedeći dnevni red: 

  

1. Usvajanje Zapisnika sa 10. sjednice Gradskog vijeća, 

2. Pitanja i prijedlozi vijećnika, 

3. Izvješće o radu gradonačelnice Grada Sinja za razdoblje srpanj-prosinac 2017. godine, 

4. Prijedlog Odluke o odvodnji otpadnih voda na području Grada Sinja, 



5. Prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i 

mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Sinja, 

6. Prijedlog Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Sinja, 

7. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i 

članova predstavničkih tijela izabranih s liste grupe birača Gradskog vijeća Grada 

Sinja za 2018. godinu, 

8. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području Grada Sinja u 2017. godini, 

9. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada 

Sinja za 2017. godinu, 

10. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 

Grada Sinja u 2018. godini, 

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

2018. godinu, 

12.  Izvješće o radu Gradske knjižnice Sinj za 2017. godinu, 

13.  Izvješće o radu DVD-a Sinj za 2017. godinu, 

14. Izvješće o radu udruga u kulturi Grada Sinja s financijskim izvješćima za 2017. 

godinu, 

15. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Europske Povelje o ravnopravnosti spolova na 

lokalnoj razini.  

 

  

USVAJANJE ZAPISNIKA I PITANJA I PRIJEDLOZI VIJEĆNIKA: 

 

- Gradsko vijeće Grada Sinja jednoglasno (17 „za“) je usvojilo Zapisnik sa 10. sjednice 

 Gradskog vijeća, 

- Pitanja i prijedlozi vijećnika- za vrijeme 1h vijećnici su postavljali pitanja na koja su 

odgovarali gradonačelnici i pročelnici. 

 

USVOJENE SU SLJEDEĆE TOČKE DNEVNOG REDA: 

 

1. Odluka o odvodnji otpadnih voda na području Grada Sinja, 

2. Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za 

uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Sinja, 

3. Plan mreže dječjih vrtića na području Grada Sinja, 

4. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova 

predstavničkih tijela izabranih s liste grupe birača Gradskog vijeća Grada Sinja za 2018. 

godinu, 

5. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području Grada Sinja u 2017. godini, 

6. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada 

Sinja za 2017. godinu, 

7. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja u 

2018. godini, 

8. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2018. godinu, 

9. Izvješće o radu Gradske knjižnice Sinj za 2017. godinu, 

10. Izvješće o radu DVD-a Sinj za 2017. godinu, 

11. Izvješće o radu udruga u kulturi Grada Sinja s financijskim izvješćima za 2017. godinu, 

 

 



PRIMLJENO NA ZNANJE: 

1. Izvješće o radu gradonačelnice Grada Sinja za razdoblje srpanj-prosinac 2017. 

godine 

 

 

NIJE USVOJENA SLJEDEĆA TOČKA DNEVNOG  REDA: 

1. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Europske Povelje o ravnopravnosti 

spolova na lokalnoj razini 

 

 


