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I GRADSKO VIJEĆE
Na temelju članka 9.a Zakona o
financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne
novine" br. 47/90, 27/93, 38/09) i članka 35.
Statuta Grada Sinja ("Službeni glasnik Grada
Sinja" br. 10/09, 02/13) Gradsko vijeće Grada
Sinja na 16. sjednici održanoj dana 23. i 30.
ožujka 2015. godine, donijelo je
PROGRAM
JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA
SINJA ZA 2015. GODINU
I
Javne potrebe u kulturi Grada Sinja su
kulturne djelatnosti, poslovi, akcije i
manifestacije od interesa za Grad, za koje se
sredstva osiguravaju u Proračunu za 2015.
godinu, a utvrđene su Programom javnih
potreba u kulturi Grada Sinja, ali i drugi
programi u kulturi koji su utvrđeni posebnim
Zakonima, a osobito:












Redovna djelatnost ustanova
kulture kojima je Grad Sinj
osnivač;
Programi
ustanova
kulture,
udruga i drugih organizacija u
kulturi od interesa za Grad Sinj;
Programi
muzejsko-galerijske
djelatnosti;
Programi zaštite, obnove i
izgradnje spomenika kulture;
Izložbe, akcije i manifestacije
glazbene i kazališne djelatnosti od
interesa za Grad Sinj;
Programi koji potiču kulturno
umjetnički amaterizam, kulturu
mladih i alternativnu kulturu;
Programi kulturne suradnje s
drugim gradovima i općinama na
području bivše općine
Sinj,
Splitsko dalmatinske županije,
Republike Hrvatske kao
i
međunarodne kulturne suradnje;
Investicijsko održavanje objekata
kulture;
Programi
multimedijalne
djelatnosti;
Ostali kulturni programi.
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Javnim potrebama u kulturi Grada
Sinja u 2015. godini utvrđuju se:
1. Redovna djelatnost Gradske
knjižnice za čiji rad se u 2015. godini iz
Proračuna izdvaja 236.000,00 kuna, od čega
se iznosom od 15.000,00 kuna financira
program nabave knjižne građe.
2. Redovna djelatnost
umjetničkog središta Sinj, u čijem
nalazi Galerija Sikirica, za
Proračunom za 2015. godinu
ukupan iznos od 480.000,00 kuna.

Kulturnosklopu se
koju se
osigurava

3. Muzej Cetinske krajine – financira
se prema sporazumu o sufinanciranju na način
da sve jedinice lokalne samouprave sa
područja bivše Općine Sinj preuzimaju 50%
materijalnih troškova Muzeja u iznosu od
96.500,00 kuna. Od narečenog iznosa Grad
Sinj sufinancira polovicu, odnosno 48.000,00
kuna, ostale jedinice lokalne samouprave sa
područja bivše Općine Sinj sufinanciraju
preostalih 48.000,00 kuna, a ostatak troškova
namiruje
osnivač,
odnosno
Splitskodalmatinska županija i Ministarstvo kulture
RH.
4. Redovna i izvanredna djelatnost
ustanova i udruga u kulturi od interesa za
Grad Sinj, čije programe, projekte i djelatnosti
Grad financira u ukupnom iznosu od
712.000,00 kuna, koji se, u skladu s Odlukom o
kriterijima vrijednovanja i financiranja
programa javnih potreba u kulturi Grada
Sinja, raspoređuje slijedećim korisnicima:
1. GRADSKA GLAZBA SINJ – u
svom prijedlogu za financiranje javnih potreba
u 2015. godini iskazala je potrebu za
sredstvima u iznosu od 240.000,00 kuna koje
planiraju utrošiti za realizaciju poslova iz
redovne djelatnosti poput nastupa na
županijskim i državnim smotrama puhačkih
orkestara, za troškove vođenja orkestra i putne
troškove kapelnika. Ove godine planiraju
dovršiti obnovu instrumenata i promjeniti
dotrajale prozore i vrata na prostorijama koje
su im date na korištenje. Također, u tekućoj
godini, namjeravaju izdati CD i otići na
gostovanje u Sloveniju, gdje bi nastupili na
međunarodnom festivalu puhačkih orkestara.
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2. KLAPA SINJ – kao jedna od
najboljih dalmatinskih klapa u «acapella»
pjevanju, postala je kako sinjski, tako i
hrvatski kulturni fenomen, koji promiče
dalmatinsku klapsku pjesmu i izvan granica
naše domovine. U svom programu rada za
2015. godinu, potražuju iznos od 148.000,00
kuna, od čega za plaću glazbenog voditelja
planiraju utrošiti 88.000,00 kuna, za
financiranje materijalnih troškova 20.000,00
kuna, dok za posebne programe potražuju
iznos od 40.000.00 kuna, koje bi utrošili na
izradu monografije Klape.
3. KUD «GLAVICE» - ukupna
sredstva potrebna za rad društva tijekom 2015.
godine u iznosu od 100.000,00 kuna
namjeravaju ostvariti na način da iz Gradskog
Proračuna dobiju 80.000,00 kuna, 15.000,00
kuna traže od Splitsko-dalmatinske županije, a
5.000,00 kuna očekuju od sponzora.
Narečenim sredstvima planiraju financirati
rad i stručno usavršavanje dvaju voditelja,
nabavku kompleta muške i ženske narodne
nošnje, kupnju glazbenih instrumenata
(mandolina), materijalne troškove, troškove
primanja gostujućih društava, kao i troškove
odlazaka na više smotri folklora u Hrvatskoj i
jedno gostovanje u inozemstvu.
4. OGRANAK MATICE HRVATSKE
U SINJU – za ostvarenje Programa u 2015.
godini svojim financijskim planom predviđa
iznos od 215.000,00 kuna od čega iz gradskog
proračuna potražuju sredstva u iznosu od
60.000,00 kuna. Ovim sredstvima namjeravaju
financirati izdavanje dva broja glasila
«Cetinska vrila», tiskati monografiju o fra
Petru Kneževiću autora fra Mirka Marića, dr.
Hane Breko i dr. Hrvojke Mihanović-Salopek.
Također se namjerava izdati i Monografija o
brnaškim Marićima autora fra Mirka Marića i
profesora
Anđelka
Marića.
Ogranak
namjerava tijekom godine organizirati
različita stručna predavanja, koncerte klasične
glazbe, izložbe, promocije knjiga, svečane
akademije i studijska putovanja.
5. SINJSKO PUČKO KAZALIŠTEza realizaciju svog Programa rada u 2015.
godini iz Gradskog proračuna potražuje
sredstva u iznosu od 80.000,00 kuna za
financiranje priprema predstave Dujo Manzan
i Mate Manistra koju namjeravaju izvesti u
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prigodi proslave 300. godišnjice Sinjske Alke,
za rad dječjeg i dramskog studija mladih, za
gostovanja
s
dvjema
premijernnim
predstavama a prijavit će se za nastup na
Smotri dramskih amatera Splitsko-dalmatinske
županije. Traženim iznosom namjeravaju
financirati i uređenje prostorija.
6. KRNJEVALSKA UDRUGA GRADA
SINJA - organizira krnjevalske svečanosti u
sklopu kojih će prirediti razne manifestacije,
od
otvaranja
krnjevalskih
svečanosti,
Tripicijade, Arambašijade, Krnjevalfesta, do
redute, spaljivanja Krnje, Maskenbala i
zatvaranja krnjevalskih svečanosti. Za
realizaciju navedenog programa, za izradu
dječjeg krnje, velikog krnjevala i krnje za djecu
Centra Juraj Bonaći kao i za najam prostora
potrebnog za rad udruge u 2015. godini od
Grada Sinja potražuju iznos od 32.000,00
kuna, dok diosredstava namjeravaju osigurati
kroz donacije i sponzorstva.
7.
KULTURNO
UMJETNIČKA
UDRUGA «SINJSKE MAŽORETKINJE» zahvaljujući izvrsnim rezultatima
koje
kontinuirano postižu na raznim domaćim i
međunarodnim natjecanjima, ubraja se među
najuspješnije udruge ove vrste u Hrvatskoj.
Okuplja 120 članica koje su raspoređene u tri
sekcije (od 7-20 godina). U svoj program rada
u 2015. godini, uz nastupe na brojnim
manifestacijama u našem gradu, uvrstili su i
nastupe na regionalnom, državnom, a
planiraju i odlazak svjetsko prvenstvo koje će
se održati u travnju u Lignanu u Italiji. Za
financiranje odlazaka na nastupe, troškove
voditelja i nabavu opreme, materijalne
troškove, kao i troškove ostalih aktivnosti
tijekom godine potreban im je iznos od
266.000,00 kuna. Iz Gradskog proračuna
potražuju 166.000,00 kuna, dok ostatak
namjeravaju realizirati iz drugih izvora .
8. KUD «BRNAZE» – uspješno
djeluje već gotovo četiri desetljeća i danas
okuplja 91 redovnog člana u svim uzrasnim
kategorijama kroz plesnu i glazbenu sekciju.
Planom i programom rada za 2015. godinu
iskazali su potrebu za sredstvima u ukupnom
iznosu od 104.000,00 kuna kojima bi se pokrili
troškovi šivanja narodnih nošnji, troškovi
odlazaka na smotre folklora, honorari
voditelja kao i troškovi organizacije proslave
40 godina rada društva. U realizaciji
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zacrtanog, iz Gradskog proračuna očekuju
iznos od 87.548,00 kuna, dok bi ostatak
osigurali od Županije splitsko-dalmatinske i
Ministarstva kulture, a manji dio sredstava
planiraju dobiti iz sponzorskih donacija i
članarine.
9. KRNJEVALSKA UDRUGA DIDI S
KAMEŠNICE GLJEV – broji 112 članova
koji njeguju izvorne pokladne običaje Cetinske
krajine, opisane u udžbeniku hrvatskog jezika
za šesti razred osnovne škole, o kojima je
Hrvatska
televizija
snimila
polusatni
dokumentarni film, te isti više puta prikazala u
svom programu. Za realizaciju programa rada
u 2015. godini potrebna su im financijska
sredstva u ukupnom iznosu od 44.000,00 kuna,
kojima će pokriti materijalne troškove,
troškove obnove starih i izrade novih odora, te
dovršiti uređenje prostorija i financirati dva
planirana gostovanja. Od Grada traže iznos od
39.000,00 kuna, dok će ostatak od 5.000,00
kuna osigurati iz članarine.
10. UDRUGA ZA OČUVANJE
BAŠTINE CETINSKOG KRAJA - čuva i
njeguje tradiciju i običaje našega kraja, te ih
nastoji na najbolji način prezentirati
nastupima širom Lijepe naše. Iako Udruga nije
isključivo vezana za Grad Sinj, pa se dijelom
financira i iz proračuna drugih jedinica
lokalne samouprave sa područja bivše Općine
Sinj, ipak se većina njene djelatnosti događa u
Sinju. Za projekt prikaza dijela baštine
Cetinske Krajine učenicima osnovnih i
srednjih škola, za nastupe u kulturnim
programima u zemlji i inozemstvu tijekom
2015. godini iskazali su potrebu za
financijskim sredstvima u iznosu od 32.500,00
kuna, od čega iz gradskog Proračuna traže
30.000,00 kuna, dok bi razliku od 2.500,00
kuna osigurali sami.
11.
ZAJEDNICA
TEHNIČKE
KULTURE (Foto - video udruga i Udruga
Kultura u prometu) - svojim planom i
programom u 2015. godini želi nastaviti
izobrazbu mladih u foto-video aktivnostima
kroz sudjelovanja na natjecanjima i
priređivanja izložbi. U suradnji s Hrvatskim
foto-savezom rade na projektu «Baština» kojim
se želi obilježiti proslava 300. obljetnice
čudesne obrane Sinja. Također se žele
organizirati edukacije i natjecanja u
poznavanju prometne kulture kao i brojne

Broj 2 - Stranica- 5

ekološke akcije. Za narečene aktivnosti kao i
za
organiziranje
tečajeva
fotografije,
predavanja, prezentacije i prikupljanje
dokumentacije iz Domovinskog rata, kupnju
potrebne opreme, te materijalne troškove,
iskazali su potrebu za financijskim sredstvima
u iznosu od 23.620,00 kuna.
12.
VITEŠKO
ALKARSKO
DRUŠTVO SINJ – za projekte u svezi s
proslavom 300. obljetnice Alke, poput
uređenja trkališta i nabave tribina, izdavanje
monografije
i
leksikona,
organizaciju
međunarodnog
znanstvenog
skupa
s
izdavanjem
zbornika,
za
snimanje
dugometražnog filma o Alci i za organizaciju
300. Alke aproksimativnim troškovnikom
predviđaju ukupan iznos od 15.901.982,48
kuna, od čega bi Grad Sinj osiguravao
1.424.248,95 kn. Za svoju redovnu djelatnost,
organizaciju 300. Alkarskih svečanosti, iz
proračuna Grada Sinja za 2015. godinu traže
300.000,00 kuna. Za realizaciju Programa iz
područja muzejsko-galerijske djelatnosti u
muzejskoj funkciji stalnog postava Muzeja
Sinjske Alke predviđaju troškove do iznosa od
25.608.000,00 kuna, odnosno 3.841.200,00 kn
od Grada Sinja dok ostatak sredstava
planiraju dobiti iz proračuna Ministarstva
kulture,
proračuna
Splitsko-dalmatinske
županije, od sponzora i donatora te ostalih
raspoloživih izvora.
13. KUD «SINJ» – društvo broji
ukupno 45 članova koji djeluju kao plesna
sekcija mlađeg i starijeg uzrasta te žensku i
mušku reru. Za naknadu voditeljici, šivanje
nošnji, gostovanja na smotrama folklora u
Hrvatskoj, gostovanje u Austriji, kao i za
materijalne troškove, svojim financijskim
planom i programom rada za 2015. godinu
iskazali su potrebu za sredstvima u iznosu od
169.600,00 kuna.
14. UDRUGA «SINJSKI SLAVUJI»
- u svom sastavu ima istoimeni dječji zbor,
Mješoviti zbor grada Sinja i instrumentalni
sastav. Za troškove voditelja zborova i
instrumentalnog sastava, nabavu odora i
notnog materijala, za nastupe na koncertima i
natjecanjima zborova koji uključuju i troškove
nužno potrebnog korepetitora za važnije
nastupe i materijalne troškove u 2015. godini
iskazali su potrebu za sredstvima u iznosu od
106.500,00 kuna.
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15. KUD «VRILO» - broji ukupno oko
60 aktivnih članova koji, djelujući u folklornoj
skupini zajedno s pjevačima Rere, te u ženskoj
i muškoj dalmatinskoj klapi, čuvaju i promiču
kulturnu baštinu svog zavičaja njegujući naše
običaje, izvorne plesove i napjeve koje izvode
na svojim nastupima. Planom i programom
rada u 2015. godini za troškove voditelja,
šivanje narodnih nošnji, kupnju instrumenata,
organizaciju Uskršnjeg koncerta, gostovanja
na smotrama folklora, te razne materijalne
troškove, iz Proračuna Grada Sinja potražuju
iznos od 40.000,00 kuna.
16.
MANDOLINSKI
SASTAV
«OSINIUM» - osnovan je 2000. godine i
okuplja 12 članova. Za kupnju i obnovu
instrumenata, troškove koncerata, odlazaka na
gostovanja, naknade za voditelja i tajnika, te
razne materijalne troškove, potražuju iznos od
50.000,00 kuna iz Proračuna Grada Sinja.
17. UDRUGA «GAJ LABERIJE» djeluje već 10 godina, danas broji 92 člana
koji dolaze iz nekoliko gradova i općina
Splitsko-dalmatinske županije i grada Zadra.
Cilj im je afirmacija teze da je nogomet nastao
u Cetinskoj krajini, a stelu Gaja Laberija s
loptom navode kao važan artefakt kojim to
potkrijepljuju. U 2015. godini, uz predstavu
«Utakmica Rimljana i Delmata», koju
namjeravaju izvesti u Sinju, Puli, Splitu,
Trogiru, Imotskom, u nacionalnom parku Krka
i Vitezu (BIH) planiraju financirati promociju
filma «Quo Vadis-Kamo ideš» o Gradu Sinju i
radu Udruge. Za realizaciju planiranih
aktivnosti i manifestacija potrebno im je
264.000,00 kuna, od čega od Grada Sinja traže
63.000,00 kn, a ostatak bi, uz vlastita sredstva,
osiguravali od organizatora nastupa, od
Županije te raznih sponzora i donatora.
18. DJEČJA ALKA VUČKOVIĆA - je
udruga
koja
organizira
istoimenu
manifestaciju svake godine u drugoj polovici
kolovoza u Brnazama, u zaseoku Vučkovići, po
uzoru na Sinjsku Alku. Čuva sjećanja na
slavnu prošlost, njeguje slobodarsku tradiciju
pradjedova i narodne običaje puka Cetinske
Krajine. Za organizaciju 59 Dječje Alke
Vučkovića potrebno im je 28.500,00 kuna, od
čega od Grada Sinja traže 20.000,00 kn, a
ostatak bi trebali osigurati od
Županije
Splitsko-dalmatinske te iz vlastitih izvora.
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19.
SINJSKA
UMJETNIČKA
KOMUNA - je udruga koja svojim radom želi
poboljšati uvjete kulturnog života mladih u
Sinju. Okuplja obrazovane i neobrazovane
glazbenike, slikare, fotografe, književnike i
druge umjetnike iz područja kulture i
ujmetnosti organiziranjem koncerata, izložbi,
projekcija, književnih programa i sličnih
manifestacija. Za 2015. godinu, uz izdavanje
časopisa Uglas, predlažu dva projekta:
«Parkški moljac» povodom obilježavanja
svjetskog dana knjige i glazbeni festival
Gljevstock za koje iz Proračuna potražuju
iznos od 13.100,00 kuna.
Tablica raspodjele
I. Redovna djelatnost:
1. Gradska glazba Sinj............ 94.480,00 kn
2. Klapa Sinj................. ......... .68.400,00 kn
3. KUD Glavice....................... 47.880,00 kn
4. Ogranak Matice Hrvatske u
Sinju.................. .......... .......40.170,00 kn
5. Sinjsko Pučko Kazalište ...... 34.200,00 kn
6. Krnjevalska Udruga Grada
Sinja ..................................... 23.520,00 kn
7. KUU Sinjske Mažoretkinje.. 49.400,00 kn
8. KD Brnaze .......................... 47.880,00 kn
9.KUD
Didi
s
Kamešnice-Gljev
......................... ................ .........12.000,00 kn
10. Udruga za očuvanje baštine Cetinskog
kraja......................................... .13.680,00 kn
11. Zajednica tehničke kulture . 13.680,00 kn
12.Viteško
Alkarsko
Društvo
............... ...................................75.240,00 kn
13. KUD Sinj............................. 36.520,00 kn
14. Udruga Sinjski Slavuji
.................................................. 36.170,50 kn
15. KUD Vrilo........................... 26.700,00 kn
16. KUD Osinium ....................... 3.800,00 kn
17. PKD Gaj Laberije............... 16.000,00 kn
18. Dječja Alka Vučkovića
................................................. .13.000,00 kn
19. Sinjska umjetnička komuna. . .9.000,00 kn
Pričuva programa .................. 32.280,00 kn
ukupno I. ...............................694.000,00 kn
II. Projekti izvan redovne djelatnosti:
1. Projekt
«I
mi
smo
trista»......................5.000,00 kn
2. Udruga
SKUP-projekt
«S.A.R.S.»..............13.000,00 kn
ukupno II..............18.000,00 kn
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UKUPNO I + II ..........712.000,00 kn
Za financiranje ostalih kulturnih programa
tijekom godine koristit će se sredstva
predviđena kao pričuva programa kulture.
5.
Programi
muzejsko-galerijske
djelatnosti, izložbe, akcije i manifestacije
glazbene i kazališne djelatnosti od interesa za
Grad Sinj realizirat će se kroz projekte u
„Danima Alke i Velike Gospe“, Božićnonovogodišnjem programu te ostalim kulturnim
manifestacijama tijekom godine (izložbe,
predstave, koncerti i sl.).
Svi narečeni programi financirat će se iznosom
od 250.000,00 kuna.
6. Programi zaštite, obnove i izgradnje
spomenika kulture realizirat će se kroz
slijedeće projekte:
- Obnova i sanacija Tvrđave Gradfinancirat će se iznosom od 600.000,00 kn.
Ovaj program prati i sufinancira
Ministarstvo kulture.
- Uređenje staze
Križnog putafinancirat će se iznosom od 800.000,00 kn.
- Obnova i uređenje Tvrđave
Kamičak-financirat će se iznosom od
200.000,00 kn.
7. Pripreme za proslavu 300. obljetnice
čudesne obrane Sinja financirat će se iznosom
od 300.000,00 kuna.
8. Investicijsko održavanje objekata
kulture realizirat će se financiranjem uređenja
Galerije Sikirica u iznosu od 30.000,00 kuna.

IV
Ovaj Program će se objaviti u
„Službenom glasniku Grada Sinja“.
Gradsko vijeće Grada Sinja
Klasa: 612-01/15-01/1
Ur. broj: 2175/01-01-15-3
Sinj, 23. i 30. ožujka 2015. godine
Potpredsjednik Gradskog vijeća:
Milan Smoljo, dipl. oec.v.r.
................
Na temelju članka 48. i 76. Zakona o
sportu („Narodne novine“ br. 71/06, 150/08,
124/10, 124/11 i 86/12) i članka 35. Statuta
Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“
br. 10/09 i 02/13) Gradsko vijeće Grada Sinja
na 16. sjednici održanoj dana 23. i 30. ožujka
2015. godine, donijelo je
PROGRAM
javnih potreba u sportu Grada Sinja za 2015.
godinu
i
Plan sredstava za sufinanciranje potreba u
sportu Grada Sinja u 2015. godini

I. UVOD
Zakonom o sportu (“Narodne novine”
RH, broj 71/06 i dr.) utvrđen je sustav sporta i
sportske djelatnosti, stručni poslovi u sportu,

9. Izrada spomen obilježja hrvatskom
branitelju Luki Ercegu financirat će se
iznosom od 50.000,00 kn.

sportska

natjecanja,

financiranje

sporta,

nadzor i ostala pitanja od značaja za sport.
Sport

se

temelji

na

načelu

10. Uređenje spomen sobe Dječje Alke
Vučkovića financirat će se iznosom od
20.000,00 kn.

dragovoljnosti, a mora biti jednako dostupan

III

orijentaciju, vjeru, nacionalnost, društveni

Ukupni iznos sredstava za realizaciju
Programa javnih potreba u kulturi Grada
Sinja u 2015. godini iznosi
3.726.000,oo
kuna.

svima bez obzira na dob, rasu, spol, spolnu
položaj, političko ili drugo uvjerenje.
U Republici Hrvatskoj razvoj sporta
potiče se izgradnjom i održavanjem sportskih
građevina,

školovanjem

i

usavršavanjem

stručnog kadra, znanstvenim projektima u

31.ožujka 2015.
području

sporta,

SLUŽBENI GLASNIK GRADA SINJA
gospodarskim

mjerama,



u

poduzetništva

sportu,
i

te

privatnog

financiranjem



sporta

sredstvima države, jedinica lokalne i područne



sporta

čine

sportsku

planiranje, izgradnja, održavanje i

djelatnost

ostvare

sportskih

značajnih

prihodi, koje pravne i fizičke osobe koje
obavljaju

sportske aktivnosti osoba s teškoćama

korištenje

financiranja

aktivnosti

u razvoju i osoba s invaliditetom,

(regionalne) samouprave.
Osnovu

sportsko-rekreacijske
građana,

stimuliranjem partnerstva vladinih i nevladinih
organizacija
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za

građevina

jedinicu

lokalne

i

područne (regionalne) samouprave, te


provođenje i financiranje znanstvenih i

obavljanjem sportske djelatnosti, članarine

razvojnih projekata, elaborata i studija

koju ostvaruju sportske udruge, dio prihoda od

u funkciji razvoja sporta.

priređivanja igara na sreću i sredstva kojima

Uvažavajući

jedinice lokalne i područne (regionalne)

rukovodeći se specifičnim potrebama u

samouprave i države pomažu obavljanje

sportu lokalne zajednice kao što su

sportskih djelatnosti.

Sukladno članku 74.,

osiguranje kontinuiranog sudjelovanja

stavak 2. Zakona o sportu, jedinice lokalne i

u: sportskim natjecanjima, sportskoj

područne (regionalne) samouprave utvrđuju

rekreaciji,

javne

upravljanje

potrebe

u

sportu

i

za

njihovo

zakonske

sportskoj

odredbe

obuci,

sportskim

i

te

objektima

ostvarivanje osiguravaju financijska sredstva

Programom javnih potreba u sportu

iz svojih proračuna.

grada Sinja u 2015. godini utvrđene su

Javne potrebe u sportu za koje se

smjernice za daljnji uspješan rad svih

sredstva osiguravaju iz proračuna jedinica

sportskih udruga u gradu Sinju.

lokalne i područne(regionalne) samouprave su
programi,

odnosno

aktivnosti,

poslovi

i

II. PROGRAMSKI CILJEVI

djelatnosti od značaja za jedinicu samouprave

Ciljevi javnih potreba u sportu grada



poticanje i promicanje sporta,



provođenje sportskih aktivnosti djece,



Sinja u 2015. godini su:



poticanje sportskih aktivnosti što većeg

mladeži i studenata,

broja

djelovanje sportskih udruga, sportskih

mladeži;


zajednica i saveza,




sportska

priprema,

domaća

i

građana,

osobito

sportske

ulaganje u razvoj mladih sportaša,
radi

očuvanja

dostignute

razine

međunarodna natjecanja, te opća i

kvalitete sinjskog sporta i stvaranja

posebna zdravstvena zaštita sportaša,

šire kvalitetne osnove, kao uvjeta

zapošljavanje osoba za obavljanje

daljnjeg napretka;

stručnih poslova u sportu,



očuvanje

postojeće

kvalitete

doprinosi promidžbi Grada Sinja;

koja
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poticanje osnivanja školskih sportskih

ponašanja, koje je nažalost uzelo sve više

društava.

maha kroz uzimanje alkohola, droge i slično.
Programom sportskih škola značajnije

III. PROGRAMSKA PODRUČJA I ZADAĆE

se planiraju sportske aktivnosti u školama,

Programi javnih potreba u sportu

odnosno sportske aktivnosti koje obuhvaćaju

grada, za koje će se osigurati sredstva u

značajan broj školske djece.
Radi

Proračunu grada su:


program
aktivnosti

i

provođenja

izvan

nastavnih

sportsko-rekreacijskih

sportskih aktivnosti učenika, školski odbori u

sportskih

osnovnim školama s područja grada Sinja,

aktivnosti

učenika:

dužni su poticati osnivanje školskih sportskih



zajednički programi sinjskog sporta;

društava bez pravne osobnosti.



program

održavanja

i

Djelatnost sportskih školskih društava,

izgradnje

manifestirat će se kroz natjecanje osnovnih

sportskih objekata.

škola, u sportovima u kojima će se provoditi
a)

Program

sportsko-rekreacijskih

aktivnosti i sportskih aktivnosti učenika
Rekreacija kao sastavni dio sportske

sportske škole. Ovakvim programom sporta,
zadovoljit će se interes sporta, koji iz ovog
segmenta očekuje perspektivne sportaše, kao

ponude grada Sinja, dokazala se nizom

osnovni

preduvjet

nastavka

sportom.

Zadovoljit

bavljenja

programa u kojima sudjeluje velik broj

vrhunskim

građana. Sportska rekreacija bit će usmjerena

društveni interes kroz veliki obuhvat djece

na objedinjavanje interesa svih građana.

školske mladeži, kako one sportski talentirane,

Programi koji će se formirati za rad s

tako i one koji će u sportu provesti samo

odraslima su redovni oblici vježbanja, igara i

slobodno vrijeme.

će

se

i

natjecanja, zajednički programi – gradski
programi,

kao

i

manifestacije

gradskog

b) Zajednički programi sinjskog sporta
Planiraju se sljedeći programi:

značaja.
Redovni oblici vježbanja provodit će se



domaća i međunarodna natjecanja;

u sportskim dvoranama, fitnes-centru, trim-



zdravstvena

zaštita

i

osiguranje

sportaša;

kabinetu, te na otvorenim površinama. U
suradnji s klubovima, organizirati sportske



školovanje i usavršavanje kadrova;

škole kao i pripremu djece i mladeži za



nagrade za sportske rezultate;

bavljenje sportom, ali organizirati i slobodne



nabavka sportskih rekvizita i opreme;

aktivnosti, gdje sudjeluje veliki broj učenika.



funkcioniranje

Osnovni cilj je da se kroz sportske
aktivnosti utječe na opći rast i razvoj učenika,
te

da

se

razviju

pozitivne

psihofizičke

aktivnosti, a time i suzbijanje devijantnog

Sportske

Sinj;


sportska promidžba;

zajednice
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Stručni kadrovi uključeni u trenažni

novčane potpore seniorima članovima
sinjskih

klubova

po

kategorizaciji

proces sportaša i vođenje sportskih natjecanja,
uključit

HOO-a.
Domaća i međunarodna natjecanja
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će

potrebama

se tijekom godine
pojedine

sportske

sukladno

udruge

na

savjetovanja i seminare.
Sukladno programima i financijskim
planovima potreba sportskih udruga za 2015.

Nagrade za sportske rezultate

godinu, podržat će se nastupi na domaćim i
sredstvima

Klubovima i sportašima koji će tijekom

kojima će sportske udruge biti dotirane

2015.godine uspješno predstavljati sinjski i

raspodjelom ukupnih sredstava namijenjenih

hrvatski sport u zemlji i inozemstvu, dodijelit

Sportskoj zajednici Sinj, a po kriterijima koje

će

će usvojiti Upravni odbor Zajednice.

nagradama stimulirat će se igrači i treneri za

međunarodnim

natjecanjima

Za sportske udruge koje još nisu

se

nagrade

i

priznanja.

Određenim

navedene uspjehe.

članice Sportske zajednice Sinj, osigurana su
sredstva u Proračunu Grada za njihovo

Nabavka sportskih rekvizita i opreme

djelovanje, do prijema u punopravno članstvo

uvjeta potrebu za sportskom opremom i

Sportske zajednice.
Za

sve

U cilju postizanja optimalnih sportskih

pravne

osobe

(sportske

odgovarajućim rekvizitima utvrdit će sportske

klubove) koje obavljaju sportsku djelatnost

udruge,

a

u

okviru

svojih

financijskih

sukladno članku 21.Zakona o sportu, osigurat

mogućnosti i dotacija predviđenih za pojedinu

će se pravo na korištenje odgovarajuće

sportsku udrugu.

sportske građevine.
Funkcioniranje Sportske zajednice Sinj
Zdravstvena zaštita i osiguranje sportaša
Sportska zajednica Sinj osnovana je
Program osigurava preventivnu zaštitu

sa

ciljem poticanja

promidžbe svekolike

ocjenu

sportske aktivnosti i sporta na području grada

sposobnosti bavljenja sportom za registrirane

Sinja, osobito animiranje djece i mladeži za

sportaše na području grada Sinja.

bavljenje sportom, te utjecaja na politiku

sportaša,

sistematske

Preporuča

se

svim

osiguranje

sportaša

preglede

sportskim
od

i

udrugama

povreda

treninga i natjecanja.

tijekom

sporta kojom se potiču tjelesne aktivnosti i
organizirane igre, te rekreacija i zdrav način
života poradi unapređenja kvalitete života i
očuvanja zdravlja kod građana. Zakon o

Školovanje i usavršavanje kadrova

sportu definirao je Zajednicu kao najvažniju
udrugu u kreiranju funkcije sporta.
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Zajednica koordinira u aktivnostima

realizira značajni dio sportskog programa,

sportskih udruga, svojih članica, te skrbi o

kako po obuhvatu sudionika, tako i po njihovim

ostvarivanju njihovih programa i vodi brigu

sportskim dometima.

oko unapređenja stručnog rada. Istovremeno

Postojeći sportski objekti trebaju biti

Zajednica obavlja i druge poslove i zadaće iz

otvoreni za korištenje najširoj populaciji,

djelokruga njene nadležnosti.

prvenstveno mladeži, građanstvu kao i ostalim

Sportska zajednica u obvezi je, vodeći

udrugama.

računa o Odluci o utvrđivanju udruga od

Dobrim održavanjem osigurat će se

interesa za grad Sinj, rezultatima pojedine

postojeća materijalna osnova sporta u gradu,

sportske udruge u prethodnoj natjecateljskoj

a planirano je njeno proširenje izgradnjom

godini, te svekolikim potrebama vezanim uz

novih sportskih sadržaja.

sportska

natjecanja

transparentne
sportskih

i

priredbe

kriterije za

udruga,

glede

izraditi

sufinanciranje
natjecanja

i

PLAN SREDSTAVA za sufinanciranje
Javnih potreba u sportu grada Sinja za 2015.

organizacije sportskih priredbi.

godinu

Sportska promidžba

PRIHODI
Sredstva

Sportske djelatnosti i obilna sportska

namijenjena

sinjskom

sportu

.................................. 3.040.000,00 kn

ponuda grada Sinja, predočit će se javnosti
putem tiska i elektronskih medija. Podržat će

RASHODI

se izdavačka djelatnost kao poticaj razvoja

1.

sporta, a kroz pronalaženje zajedničkog

.....................................2.820.000,00 kn

Programi

sportskih

udruga

interesa s tvrtkama koje djeluju na području
Na prijedlog Sportske zajednice o utvrđivanju

grada.

udruga od interesa za Grad Sinj utvrđene su tri
Program održavanja i izgradnje sportskih

kategorije sportskih udruga i to:

objekata
I. SPORTSKE UDRUGE OD POSEBNOG
Sportski objekti materijalna su osnova
sporta i stoga zaslužuju odgovarajuću skrb.
Kvalitetno održavanje uvjet je korištenja
objekata, ali i njihova trajanja. Sukladno
mogućnostima

i

sredstvima

iz

gradskog

proračuna, održavat će se prioritetno sportski
objekti gradskog značaja na kojima se

INTERESA ZA GRAD SINJ
1. Nogometni klub “Junak” – Sinj,
Kralja Put Šumarije 3
2. Košarkaški klub „Alkar“ – Sinj,
Žankova glavica 3
3. Sportska

zajednica

Dragašev prolaz 24

Sinj,

Sinj,
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sredstva sportskim udrugama koje su članice
II. SPORTSKE UDRUGE OD INTERESA

Zajednice, kako slijedi:

ZA GRAD SINJ
1. Nogometni klub “Glavice” – Glavice,

1.Nogometni klub „Junak“........635.400,00 kn

2. Ženski rukometni klub “Sinj” – Sinj,

2.

3. Muški Rukometni klub “Kamičak” –

...............................................792.000,00 kn

Sinj,

3.

Košarkaški

klub

Nogometni

„Alkar“

klub

–

Sinj

“Glavice”

–

4. Ženski odbojkaški klub “Sinj” – Sinj,

Sinj.……………………..............120.000,00 kn

5. Ženski rukometni klub „Cetina“ - Sinj

4. Ženski rukometni klub “Sinj” – Sinj.

6. Nogometni klub “Tekstilac” – Sinj,

...............................................150.000,00 kn

7. Ragbi klub „Sinj“- Sinj

5. Muški Rukometni klub “Kamičak” –

8. Atletski klub „Sinj“- Sinj

Sinj.........................................117.500,00 kn

9. Borilački klub TANG SOO DO - Sinj

6.

Ženski

odbojkaški

klub

“Sinj”

–

Sinj.........................................110.000,00 kn
III.

SPORTSKO-

REKREACIJSKE

UDRUGE
1. Udruga za mali nogomet “Sinj” – Sinj,
Tripalov voćnjak bb

7.

Ženski

rukometni

klub

„Cetina“-

Sinj...........................................20.000,00 kn
8.

Nogometni

klub

“Tekstilac”

Sinj.........................................145.000,00 kn

2. Planinarsko društvo „Svilaja“- Sinj

9.

3. Aero klub „Sinj“ - Sinj

Sinj.........................................110.880.00 kn

4. Športsko ribolovno društvo “Cetina” –

10.

Sinj

–

Ragbi

klub

Atletski

klub

„Sinj“-

„Sinj“-

Sinj..........................................69.616,00 kn

5. Konjički klub „Alkar“- Sinj

11.

6. Tenis klub “Sinj“- Sinj

Sinj...........................................22.000,00 kn

7. Nogometni klub „Brnaze“

12.Udruga za mali nogomet “Sinj” – Sinj,

8. Športsko društvo „Branitelj“ ,Turjaci

Tripalov voćnjak bb....................5.000,00 kn

– Sinj

Kuglački

13.Planinarsko

klub

društvo

„Sinj“

–

„Svilaja“-

9. Boćarski klub „Sinj“- Sinj

Sinj...........................................10.000,00 kn

10. Stolno-teniski klub Sinj

14.Aero Klub „Sinj“- Sinj............51.000,00 kn

11. Konjički klub Sokol

15.Športsko ribolovno društvo “Cetina” –

12. Šahovski klub Sinj

Sinj...........................................20.000,00 kn

13. Kuglački klub „Sinj“ – Sinj

16.

Borilački

klub

TANG SOO DO -

Sinj..............................................23.000,00 kn
Sportska zajednica temeljem Kriterija

17.Sportska zajednica - Sinj........140.000,00 kn

raspodjele, donesenih od strane Upravnog

18. Boksački klub Sinj...............11.000,00 kn

odbora Sportske zajednice, a na temelju

19.Boćarski klub Sinj... ..............11.000,00 kn

Zakona o sportu NN 71/06 i dr. raspoređuje

20. Šahovski klub Sinj................11.738,00 kn
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21.Stolnoteniski klub Sinj................9.662,00kn
22.Gimnastički klub Sinj............26.200,00kn
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Potpredsjednik Gradskog vijeća:
Milan Smoljo, dipl.oec.v.r.
.....................

23.Nogometni klub Brnaze ……..20.000,00kn
24.

Ženski

nogometni

klub

Glavice

……………………........................16.000,00kn
25. Kickboxing klub „Kula“ Sinj.9.504,00 kn
26.

Boćarski

klub

„Pržina“

Turjaci….…………………............5.000,00kn
27.

Škola

jahanja

Alkarske

ergele

Sinj……………...........................10.000,00kn
(napomena: za konjičku opremu za jahanje)
28.Rezerva.............................148.500,00 kn.
a) Zdravstveni pregledi sportaša..56.000,00 kn
b) Grijanje i popravci dvorane.....23.000,00 kn
c)

Udruge

izvan

članstva

Na temelju stavka 4. članka 15.
Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN
36/95.,70/97.,
28/99., 57/00., 129/00.,
59/01., 26/03., 82/04., 110/04., 178/04., 38/09.,
79/09.,153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12.,
94/13., 153/13.), članka 35. Statuta Grada
Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ broj
10/09 i 02/13) i stavka 3. članka 5. Odluke o
načinu povjeravanja komunalnih djelatnosti
koje se financiraju isključivo iz Proračuna
Grada Sinja, te uvjetima i mjerilima za
provedbu prikupljanja ponuda ili javnog
natječaja za povjeravanje tih poslova na
temelju pisanog ugovora („Službeni glasnik
Grada Sinja“ br. 2/08 i 4/14), Gradsko vijeće
Grada Sinja na 16. sjednici održanoj dana 23.
i 30. ožujka 2015. godine, donijelo je

Sportske

zajednice..................................17.500,00 kn
d) Zakup školske sportske dvorane u OŠ Ivana
Lovrića..….…............................40.000,00kn

UKUPNO ...................2.820.000,00 kn

ODLUKU
o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje
dijela komunalne djelatnosti održavanja
javnih površina u dijelu: deratizacija i
dezinsekcija javnih površina

I

O korištenju sredstava tekuće rezerve
odlučuje Sportska zajednica Grada Sinja koja
će po potrebi odobravati sredstva za rad
sportskih udruga, te interventne pomoći za
opremanje sportskih objekata.

Za
obavljanje dijela komunalne
djelatnosti održavanja javnih površina u
dijelu: deratizacija i dezinsekcija javnih
površina , temeljem ugovora o povjeravanju
poslova, izabire se tvrtka
LIKOMED
VETERINA d.o.o. Brnaze.
II

Sportska zajednica iz tekuće rezerve
može dodjeljivati sredstva i pojedincima,
sportašima koji ne djeluju unutar sportskih
kolektiva.
Ovaj

Program

objavit

će

„Službenom glasniku Grada Sinja“.
Gradsko vijeće Grada Sinja
KLASA: 620-01/15-01/4
URBROJ: 2175/01-01-15-2
Sinj, 23. i 30. ožujka 2015. godine

se

u

Izabrani ponuditelj obavljat će
povjerene poslove sukladno Troškovniku za
deratizaciju i dezinsekciju javnih površina i
prihvaćenoj ponudi, koji su sastavni dio ove
Odluke.
III
Obavljanje
dijela
komunalne
djelatnosti iz točke I ove Odluke povjerit će se
izabranom ponuditelju na vrijeme od jedne
godine.
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ANIMALIS
CENTRUM
Kukuljevićeva 1.

IV
Gradonačelnik
će s izabranim
ponuditeljem sklopiti ugovor o povjeravanju
obavljanja djelatnosti iz točke I ove odluke sa
sadržajem
propisanim
Zakonom
o
komunalnom gospodarstvu.

j.d.o.o.

Split,

II
Obavljanje dijela komunalne djelatnosti
iz točke I ove Odluke povjerit će se izabranom
ponuditelju na vrijeme od jedne (1) godine.

V
III
Protiv ove Odluke žalba nije
dopuštena, već se može pokrenuti upravni
spor.
Gradsko vijeće Grada Sinja
Klasa: 363-01/15-01/4
Ur.broj: 2175/01-01-15-5
Sinj, 23. i 30. ožujka 2015. godine
Potpredsjednik Gradskog vijeća:
Milan Smoljo, dipl.oec.v.r.
............
Na temelju stavka 4. članka 15. Zakona o
komunalnom gospodarstvu
(NN 36/95.,
70/97.,
28/99., 57/00., 129/00., 59/01.,
26/03., 82/04., 110/04., 178/04., 38/09.,
79/09.,153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12.,
94/13. i 153/13.), članka 35. Statuta Grada
Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ broj
10/09 i 02/13) i stavka 3. članka 5. Odluke o
načinu povjeravanja komunalnih djelatnosti
koje se financiraju isključivo iz Proračuna
Grada Sinja, te uvjetima i mjerilima za
provedbu prikupljanja ponuda ili javnog
natječaja za povjeravanje tih poslova na
temelju pisanog ugovora („Službeni glasnik
Grada Sinja“ br. 2/08 i 4/14), Gradsko vijeće
Grada Sinja na 16. sjednici održanoj dana 23.
i 30. ožujka 2015. godine, donijelo je

Gradonačelnik
će s izabranim
ponuditeljem sklopiti ugovor o povjeravanju
obavljanja djelatnosti iz točke I ove odluke sa
sadržajem
propisanim
Zakonom
o
komunalnom gospodarstvu.
IV
Protiv ove Odluke žalba nije
dopuštena, već se može pokrenuti upravni
spor.
Gradsko vijeće Grada Sinja
Klasa: 363-01/15-01/5
Ur.broj: 2175/01-01-15-5
Sinj, 23. i 30. ožujka 2015. godine
Potpredsjednik Gradskog vijeća:
Milan Smoljo, dipl.oec.v.r.
...............
Na temelju članka 119. stavak 1.
Zakona o sudovima (“Narodne novine” broj
28/13), članka 41. stavka 2. Zakona o
sudovima za mladež (“Narodne novine” broj
84/11, 143/12 i 148/13) i članka 35. Statuta
Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“
broj 10/09 i 02/13) Gradsko vijeće Grada
Sinja na 16. sjednici održanoj dana 23. i 30.
ožujka 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje
dijela komunalne djelatnosti održavanja
javnih površina u dijelu: sakupljanje i
zbrinjavanje izgubljenih i napuštenih
životinja na području Grada Sinja

o utvrđivanju prijedloga za imenovanje
sudaca porotnika za mladež Županijskog
suda u Splitu

I

I.

Za
obavljanje dijela
djelatnosti održavanja javnih
dijelu: sakupljanje i zbrinjavanje
napuštenih životinja, temeljem
povjeravanju poslova, izabire

komunalne
površina u
izgubljenih i
ugovora o
se tvrtka

ZAKLJUČAK

Utvrđuje se prijedlog za imenovanje
sudaca porotnika za mladež Županijskog suda
u Splitu:
1. Diana Marunica iz Sinja, Čitluk 72.
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2. Ivana Prelaz iz Sinja, Karajkova lokva
65.
3. Anita Križanac iz Sinja, Put Radošića
22.

II.
Prijedlog iz točke I. ovog Zaključka
dostavlja se Županijskoj skupštini Splitsko –
dalmatinske županije na raspravu i
odlučivanje.
III
Ovaj Zaključak će se objaviti u
“Službenom glasniku Grada Sinja”.
Gradsko vijeće Grada Sinja
Klasa: 080-01/15-01/2
Urbroj: 2175/01-01-15-3
Sinj, 23. i 30. ožujka 2015. godine
Potpredsjednik Gradskog vijeća:
Milan Smoljo, dipl.oec.v.r.
..............
Na temelju članka 35. Statuta Grada
Sinja («Službeni glasnik Grada Sinja», broj
10/09 i 02/13), Gradsko vijeće Grada Sinja na
16. sjednici održanoj dana 23. i 30. ožujka
2015. godine donijelo je
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umrežavanjem svih sudionika kojima je u
interesu doprinijeti razvoju perspektive
poduzetničkog rasta Cetinske krajine prema
načelima triple helix modela.
Članak 2.
Grad stječe sva prava i obveze člana
„Klaster Sinjska Alka“, danom osnivanja
„Klastera Sinjska Alka“.
Članak 3.
Grad, kao član „Klastera Sinjska
Alka“ ima pravo birati i biti biran u sva tijela
„Klastera Sinjska Alka“,
sudjelovati u
utvrđivanju zajedničke politike i programa
„Klaster Sinjska Alka“, odlučivati o
sredstvima i imovini „Klastera Sinjska Alka“,
te sudjelovati u aktivnostima od zajedničkog
interesa u skladu s općim aktima.
Članak 4.
Grad ima obvezu redovito plaćati
članarinu, pomagati rad „Klastera Sinjska
Alka“, dotacijom iz Proračuna prema
mogućnostima, kao i druge obveze u skladu s
općim aktima.
Članak 5.

ODLUKA
O SUDJELOVANJU U OSNIVANJU
UDRUGE „KLASTER SINJSKA ALKA“

Predstavnik Grada u „Klasteru Sinjska
Alka“
je Gradonačelnik ili osoba koju
Gradonačelnik ovlasti, o čemu se donosi
poseban akt.
Gradonačelnik ili osoba iz stavka 1.
ovog članka zastupa interese Grada.

Članak 1.

Članak 6.

Ovom Odlukom Grad Sinj suglasan je
sudjelovati u osnivanju, formiranju i
djelovanju „Klastera Sinjska Alka“, kao jedan
od suosnivača.
„Klaster Sinjska Alka“ biti će osnovan
i registriran kao udruga, utemeljena na
važećem Zakonu o udrugama (Narodne novine
br: 74/14).
„Klaster Sinjska Alka“se osniva radi
promicanja zajedničkih interesa i međusobne
suradnje članova na unapređivanju ukupnog
kulturnog, gospodarskog i društvenog razvitka,
jedinstvenog zagovaranja interesa lokalne
samouprave
razvijanjem
sinergije
i

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u „Službenom
glasniku Grada Sinja“.
Gradsko vijeća Grada Sinja
Klasa: 302-01/15-01/3
Urbroj: 2175/01-01-15-2
Sinj, 23. i 30. ožujka 2015. godine
Potpredsjednik Gradskog vijeća:
Milan Smoljo, dipl.oec.v.r.
...............
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Na temelju članka 35. Statuta Grada
Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ broj:
10/09 i 02/13), Gradsko vijeće Grada Sinja na
16. sjednici održanoj dana 23. i 30. ožujka
2015. godine donijelo je
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realizacije Projekta smještajnih kapaciteta za
starije i nemoćne osobe unutar ex vojarne
Ivaniša Nelipića u Sinju utvrditi će se
posebnim aktom.
V.

ODLUKU
o pokretanju postupka za realizaciju projekta
smještajnih kapaciteta za starije i nemoćne
osobe unutar ex vojarne Ivaniša Nelipića u
Sinju

Za provođenje ove Odluke zadužuje se
Upravni odjel za prostorno uređenje,
komunalne djelatnosti, gospodarstvo i
upravljanje imovinom Grada Sinja.

I.

VI.

Ovom Odlukom pokreće se postupak
za realizaciju projekta smještajnih kapaciteta
za starije i nemoćne osobe unutar ex vojarne
Ivaniša Nelipića u Sinju objavom Javnog
poziva za iskazivanje interesa za ulaganje u
Projekt smještajnih kapaciteta za starije i
nemoćne osobe unutar ex vojarne Ivaniša
Nelipića u Sinju u skladu sa predloženim
Javnim pozivom za osnivanje prava zakupa i
prava građenja na nekretninama označenim
česticama 1, 2. i 4. prema Planu parcelacije
DPU i IDDPU osnovne čestice zemljišta 725
k.o. Sinj.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja.

II.
Poziv za iskazivanje interesa za
ulaganje u Projekt smještajnih kapaciteta za
starije i nemoćne osobe unutar ex vojarne
Ivaniša Nelipića u Sinju objaviti će se na web
stranici Grada Sinja, web stranici Agencije za
investicije i konkurentnost, Službenom glasilu
EU, Hrvatske gospodarske komore, a obavijest
o istom u Slobodnoj Dalmaciji i Jutarnjem
listu .
III.
Zadužuje se Upravni odjel za
prostorno uređenje, komunalne djelatnosti,
gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada
Sinja za odabir dokumentacije o nekretnini
koja će se u elektroničkom obliku ponuditi na
uvid
i
preuzimanje
zainteresiranim
sudionicima.
IV.
Povjerenstvo za ocjenu prijava po
objavljenom Javnom pozivu za iskazivanje
interesa, kao i za praćenje daljnje procedure

Gradsko vijeće Grada Sinja
Klasa: 361-01/15-01/3
Ur.broj: 2175/01-01-15-2
U Sinju, 23. i 30. ožujka 2015. godine
Potpredsjednik Gradskog vijeća:
Milan Smoljo, dipl.oec.v.r.
............
Na temelju članka 61. stavak 4.
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01,
60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05,
109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13
– pročišćeni tekst), odredbi Zakona o lokalnim
izborima („Narodne novine“ br. 144/12) i
članka 82. Statuta Grada Sinja („Službeni
glasnik Grada Sinja br. 10/09 i 02/13)
Gradsko vijeće Grada Sinja na 16. sjednici
održanoj dana 23. i 30. ožujka 2015. godine,
donijelo je
ODLUKU
o izboru članova vijeća mjesnih odbora
na području Grada Sinja
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom se Odlukom uređuje izbor
članova vijeća mjesnih odbora ( u daljnjem
tekstu: vijeća), te druga pitanja u svezi
provedbe izbora za članove vijeća na području
grada Sinja (u daljnjem tekstu: Grad).
Riječi i pojmovi u ovoj Odluci koji
imaju rodno značenje odnose se jednako na
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muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu
navedeni.
Članak 2.
Članovi vijeća mjesnog odbora biraju
se na neposrednim izborima (u daljnjem
tekstu:izbori), tajnim glasovanjem, razmjernim
izbornim sustavom tako da cijelo područje
mjesnog odbora čini jednu izbornu jedinicu.
Broj članova vijeća mjesnih odbora
određuje se u skladu s mjerilima određenim
Statutom Grada Sinja i ovom Odlukom prema
broju stanovnika i to:
-

7 (sedam) članova - u mjesnom odboru
koji ima do 1000 stanovnika
9 (devet) članova - u mjesnom odboru
koji ima od 1001-4000 stanovnika
11 (jedanaest) članova - u mjesnom
odboru koji ima preko 4000 stanovnika
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Birač je slobodan objaviti svoje
glasačko opredjeljenje.
Nitko ne može biti pozvan na
odgovornost zbog glasovanja ili zbog toga što
nije
glasovao.
III. RASPISIVANJE
IZBORA

I

ODRŽAVANJE

Članak 5.
Izbore za članove vijeća raspisuje
Gradsko vijeće Grada Sinja (u daljnjem tekstu:
Gradsko vijeće).
Odlukom Gradskog vijeća iz stavka 1.
ovog članka određuje se dan njihove provedbe.
Od dana raspisivanja izbora do dana
održavanja izbora ne može proteći manje od
30
niti više od 60 dana.
Članak 6.

II. BIRAČKO PRAVO
Članak 3.
Članove vijeća mjesnog odbora
biraju građani s područja mjesnog odbora koji
imaju biračko pravo. Biračko pravo imaju
hrvatski državljani s navršenih 18 godina
života koji imaju prebivalište na području
mjesnog odbora čije se vijeće bira.
Za člana vijeća mjesnog odbora može
biti biran građanin koji ima biračko pravo i
prebivalište na području mjesnog odbora čije
se vijeće bira. Birač mora imati prijavljeno
prebivalište na području mjesnog odbora za
čije se vijeće provode izbori na dan stupanja
na snagu Odluke o raspisivanju izbora.
Državljani drugih država članica
Europske unije imaju pravo birati i biti birani
za članove vijeća u skladu sa posebnim
zakonom.
Članak 4.
Jamči se sloboda opredjeljenja birača
i tajnost njihova glasovanja.
Birač na istim izborima može
glasovati samo jedanput. Nitko ne može
glasovati u
ime druge osobe.
Nitko ne može zahtijevati izjašnjenje
birača o njegovu glasačkom opredjeljenju.

Redovni izbori za članove vijeća
održavaju se, u pravilu, prve nedjelje u
mjesecu lipnju svake četvrte godine.
Prijevremeni izbori za članove vijeća
kojima je mandat prestao zbog raspuštanja
vijeća moraju se održati u roku od 90 dana od
dana raspuštanja vijeća.
Ako bi se prijevremeni izbori iz stavka
2. ovog članka trebali održati u kalendarskoj
godini u kojoj se održavaju redovni izbori za
članove vijeća, a prije njihovog održavanja, za
članove tog vijeća neće se raspisati i održati
prijevremeni izbori.
Članak 7.
Mandat članova vijeća izabranih na
redovnim
izborima
počinje
danom
konstituiranja
vijeća i traje do stupanja na snagu odluke
Gradskog vijeća o raspisivanju izbora ili do
stupanja na snagu odluke Gradonačelnika
Grada
Sinja
(u
nastavku
teksta:
Gradonačelnik) o raspuštanju vijeća u skladu
sa zakonom i Statutom.
Mandat članova vijeća izabranih na
prijevremenim izborima počinje danom
konstituiranja vijeća i traje do isteka tekućeg
mandata članova vijeća izabranih na redovnim
izborima.
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Članovi vijeća nemaju obvezujući
mandat i nisu opozivi.
Član vijeća ne može biti kazneno
gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način
zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i
stavova na sjednicama vijeća.
Članak 8.
Član vijeća ne može istodobno biti :
- Gradonačelnik Grada (u daljnjem
tekstu: Gradonačelnik) odnosno
njegov zamjenik,
- službenik i namještenik u upravnim
tijelima Grada Sinja,
- član uprave trgovačkog društva u
vlasništvu Grada Sinja ili u kojem
Grad Sinj ima većinski paket dionica
ili udjela,
- ravnatelj ustanove kojoj je Grad
osnivač ili suosnivač.
Članak 9.
Osoba koja obnaša neku od nespojivih
dužnosti može se kandidirati za člana vijeća, a
ako bude izabrana za člana vijeća do dana
konstituiranja dužna je o obnašanju nespojive
dužnosti odnosno prihvaćanju dužnosti člana
vijeća obavijestiti gradsko upravno tijelo
nadležno za mjesnu samoupravu.
Član vijeća koji za vrijeme trajanja
mandata prihvati obnašanje nespojive dužnosti
dužan je u roku od 8 dana od prihvaćanja
dužnosti o tome obavijestiti predsjednika
vijeća, a mandat mu počinje mirovati od
proteka tog roka.
Članu vijeća koji ne dostavi obavijest iz
stavka 1. i 2. ovog članka mandat miruje po
sili zakona.
Po prestanku obnašanja nespojive
dužnosti član vijeća nastavlja obnašati dužnost
u vijeću na temelju prestanka mirovanja
mandata ako podnese pisani zahtjev
predsjedniku vijeća u roku od 8 dana od
prestanka obnašanja nespojive dužnosti, a
mirovanje mandata prestaje mu osmog dana
od dana podnošenja pisanog zahtjeva.
Ako član vijeća po prestanku obnašanja
nespojive dužnosti ne podnese pisani zahtjev iz
stavka 4. ovog članka smatrat će se da mu
mandat miruje iz osobnih razloga.
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Članak 10.

Član vijeća ima pravo tijekom trajanja
mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz
osobnih razloga podnošenjem pisanog zahtjeva
predsjedniku vijeća.
U slučaju iz stavka 1. ovog članka
mirovanje mandata počinje teći od dana
dostave pisanog zahtjeva sukladno pravilima o
dostavi propisanim Zakonom o općem
upravnom postupku, a ne može trajati kraće od
6 mjeseci. Član vijeća nastavlja s obnašanjem
dužnosti na temelju prestanka mirovanja
mandata, osmog dana od dostave obavijesti
predsjedniku vijeća.
Člana vijeća kojemu mandat miruje za
vrijeme mirovanja mandata zamjenjuje
zamjenik, u skladu s ovom Odlukom.
Na sjednici vijeća umjesto člana vijeća
koji je stavio mandat u mirovanje ili mu je
mandat prestao po sili zakona, pravo
sudjelovanja i odlučivanja ima zamjenik tog
člana određen sukladno ovoj Odluci.
Nastavljanje obnašanja dužnosti člana
vijeća na temelju prestanka mirovanja
mandata može se tražiti samo jedanput u tijeku
mandata.
Članak 11.
Članu vijeća mandat prestaje prije
isteka redovitog četverogodišnjeg mandata u
sljedećim slučajevima:
- ako podnese ostavku, danom
dostave pisane ostavke sukladno
pravilima o dostavi propisanim
Zakonom o općem upravnom
postupku,
- ako je pravomoćnom sudskom
odlukom potpuno lišen poslovne
sposobnosti, danom pravomoćnosti
sudske odluke,
- ako je pravomoćnom sudskom
presudom osuđen na bezuvjetnu
kaznu zatvora u trajanju dužem od
6 mjeseci, danom pravomoćnosti
sudske presude,
- ako mu prestane prebivalište na
području mjesnog odbora, danom
prestanka prebivališta,
- ako
mu
prestane
hrvatsko
državljanstvo, danom prestanka
državljanstva sukladno odredbama
zakona kojim se uređuje hrvatsko
državljanstvo,
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smrću.
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Članak 14.

Članak 12.
Članovi vijeća imaju zamjenike koji
obnašaju tu dužnost ako članu vijeća mandat
miruje ili prestane prije isteka vremena na koje
je izabran.
Člana
vijeća
izabranog
na
kandidacijskoj
listi
političke
stranke
zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste s
koje je izabran i član kojem je mandat prestao
ili mu miruje, a određuje
ga politička stranka koja je bila predlagatelj
kandidacijske liste.
Člana
vijeća
izabranog
na
kandidacijskoj listi dviju ili više političkih
stranaka zamjenjuje neizabrani kandidat s iste
liste s koje je izabran i član kojem je mandat
prestao ili mu miruje, a određuju ga političke
stranke sukladno sporazumu, odnosno ako
sporazum nije zaključen, određuju ga
dogovorno, a ako ne postignu dogovor,
zamjenjuje ga prvi sljedeći neizabrani
kandidat s liste. O sklopljenom sporazumu kao
i o postignutom dogovoru političke stranke
dužne su obavijestiti predsjednika vijeća i
gradsko upravno tijelo nadležno za poslove
mjesne samouprave.
Člana
vijeća
izabranog
na
kandidacijskoj listi grupe birača zamjenjuje
prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.
Člana
vijeća
izabranog
na
kandidacijskoj listi političke stranke koja je
nakon provedenih izbora brisana iz registra
političkih stranaka zamjenjuje prvi sljedeći
neizabrani kandidat s liste.
IV. KANDIDIRANJE

Pravo predlaganja kandidacijskih lista
imaju sve političke stranke registrirane u
Republici Hrvatskoj na dan stupanja na snagu
odluke o raspisivanju izbora.
Kandidacijske liste može predložiti
jedna politička stranke te dvije ili više
političkih
stranaka.
Političke stranke samostalno utvrđuju
redoslijed kandidata na kandidacijskim listama
na način predviđen njihovim statutom,
odnosno posebnom odlukom donesenom na
temelju statuta.
Političke stranke određuju ovlaštenog
podnositelja kandidacijske liste na temelju
odredbi svojih statuta.
Članak 15.
Birači mogu predlagati kandidacijske
liste.
Kada
birači
kao
ovlašteni
predlagatelji predlažu kandidacijsku listu
grupe birača, za pravovaljanost prijedloga
kandidacijske liste za izbor članova vijeća
dužni su prikupiti odgovarajući broj potpisa, u
zavisnosti od broja stanovnika mjesnog odbora
za koji se potpisi prikupljaju i to:
- do 200 stanovnika
15
potpisa birača
- od 201 do 500 stanovnika
25
potpisa birača
- od 501 do 1000 stanovnika
35
potpisa birača
- od 1000 do 4000 stanovnika
50
potpisa birača
- preko 4000 stanovnika
70
potpisa birača

Članak 13.
Kandidiranje je postupak predlaganja
kandidacijskih lista za izbor članova vijeća od
strane ovlaštenih predlagatelja.
Ovlašteni predlagatelji kandidacijskih
lista su političke stranke i birači.
Predlagatelji kandidacijskih lista dužni
su poštivati načelo ravnopravnosti spolova
sukladno posebnom zakonu.
Policijski službenici, djelatne vojne
osobe, službenici i namještenici u Oružanim
snagama Republike Hrvatske ne smiju se
kandidirati za člana vijeća.

Za broj birača u smislu stavka 2. ovog
članka uzima se broj birača iz bilo kojih izbora
koji su neposredno prethodili izboru Vijeća.
Podatke o potrebnom broju potpisa birača će
objaviti Gradsko izborno povjerenstvo na
internet stranici Grada.
Potpisi birača prikupljaju se na
propisanom obrascu u koji se unose sljedeći
podaci:
- ime i prezime birača, njegovo
prebivalište, broj važeće osobne
iskaznice birača i mjesto izdavanja te
potpis birača.
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Oblik obrasca iz stavka 4. ovog članka
određuje Gradsko izborno povjerenstvo.
Kada birači predlažu kandidacijske
liste, podnositelji kandidacijske liste grupe
birača su prva tri po redu potpisnika
kandidacijske liste.
Članak 16.
Uz prijedlog kandidacijske liste
dostavlja se očitovanje o prihvaćanju
kandidature svakog kandidata na listi ovjereno
kod
javnog
bilježnika
ili
izbornog
povjerenstva.
U prijedlogu kandidacijske liste
obvezatno se navodi naziv kandidacijske liste i
nositelj liste, a kandidati moraju biti na listi
poredani od rednog broja 1 zaključno do
rednog broja koliko ih se bira.
Ako predlagatelj predloži više
kandidata od utvrđenog broja članova vijeća
koji se biraju na izborima, smatra se da su
pravovaljano predloženi samo kandidati
zaključno do broja koji se bira u to vijeće.
Ako predlagatelj predloži manje
kandidata od utvrđenog broja članova vijeća
koji se biraju na izborima, kandidacijska lista
nije pravovaljana.
Naziv kandidacijske liste jest puni
naziv političke stranke koja je predložila
kandidacijsku listu, odnosno puni naziv dviju
ili više političkih stranaka koje su predložile
kandidacijsku listu. Ako su političke stranke
registrirale skraćeni naziv, u nazivu će se
koristiti i kratica.
Ako su kandidacijsku listu predložili
birači, njen naziv je „Kandidacijska lista
grupe birača mjesnog odbora _________“.
Nositelj kandidacijske liste prvi je predloženi
kandidat na listi.
Za svakog od kandidata u prijedlogu
kandidacijske liste obvezatno se navodi ime i
prezime kandidata, nacionalnost, prebivalište,
datum rođenja, osobni identifikacijski broj
(OIB) i spol.
Kandidacijske liste se podnose na
obrascima čiji sadržaj i oblik propisuje
izborno povjerenstvo obvezatnim uputama.
Članak 17.
Kandidacijske liste moraju prispjeti
Gradskom izbornom povjerenstvu u roku od
14 dana od dana stupanja na snagu odluke o
raspisivanju izbora.
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Ako Gradsko izborno povjerenstvo
ocijeni da kandidacijska lista nije podnesena u
skladu s ovom Odlukom pozvat će podnositelja
da u roku od 48 sati, a najkasnije do isteka
roka za kandidiranje, ukloni uočene
nedostatke.
Gradsko izborno povjerenstvo može
podnositelju kandidacijske liste odrediti i kraći
rok za uklanjanje nedostataka ako rok za
kandidiranje istječe za manje od 48 sati.
Članak 18.
Gradsko
izborno
povjerenstvo
utvrđuje
pravovaljanost
predloženih
kandidacijskih lista sukladno odredbama ove
Odluke.
Pravovaljane kandidacijske liste
Gradsko izborno povjerenstvo će prihvatiti, a
nepravodobne i nepravovaljane kandidacijske
liste rješenjem će odbaciti, odnosno odbiti.
Članak 19.
Zbirna lista je lista u koju se unose
podaci o svim pravovaljanim kandidacijskim
listama, a sastavlja je Gradsko izborno
povjerenstvo nakon što utvrdi pravovaljanost
svih kandidacijskih lista.
Zbirna lista sadrži naziv svake
kandidacijske liste te ime i prezime nositelja
svake liste.
Kandidacijske liste unose se na
zbirnu listu prema abecednom redu punog
naziva političke stranke odnosno dviju ili više
političkih stranaka koja je, odnosno koje su
predložile kandidacijsku listu, odnosno prema
abecednom
redu
prezimena
nositelja
kandidacijske liste
grupe birača. Ako je više političkih stranaka
predložilo zajedničku kandidacijsku listu ona
će
se unijeti na zbirnu listu prema nazivu prve po
redu političke stranke u prijedlogu.
Članak 20.
Gradsko izborno povjerenstvo će
sastaviti i za svaki mjesni odbor posebno
objaviti
sve
pravovaljano
predložene
kandidacijske liste i zbirnu listu za izbor
članova vijeća na oglasnoj ploči Grada i na
internetskim stranicama Grada u roku od 48
sati od isteka roka propisanog za kandidiranje,
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a može ih objaviti i u lokalnim sredstvima
javnog priopćavanja.
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VI. TIJELA ZA PROVEDBU IZBORA
Članak 24.

Članak 21.
Političke stranke koje su predložile
prihvaćene kandidacijske liste, mogu na način
predviđen njihovim statutom ili posebnom
odlukom donesenom na temelju statuta
odustati od te liste najkasnije 48 sati nakon što
je kao prihvaćena bila objavljena od Gradskog
izbornog povjerenstva.
Za „kandidacijsku listu grupe birača“
odluku o odustajanju donosi nositelj liste.
Pisana odluka o odustanku mora
prispjeti Gradskom izbornom povjerenstvu u
roku iz stavka 1. ovog članka.
Na ostala pitanja u vezi s odustankom
od prihvaćene kandidacijske liste, odustankom
jednog ili više kandidata s kandidacijske liste,
prihvaćanjem
kandidature
na
više
kandidacijskih lista za isto vijeće i postupkom
u slučaju smrti kandidata s kandidacijske liste
na odgovarajući način će se primijeniti
odredbe zakona.
V. IZBORNA PROMIDŽBA
Članak 22.
Kandidati, nositelji kandidacijskih
lista grupe birača, političke stranke odnosno
dvije ili više političkih stranaka, naznačeni na
objavljenoj listi kandidata i zbirnoj listi
(sudionici izborne promidžbe) imaju pravo na
izbornu promidžbu pod jednakim uvjetima.
Članak 23.
Izborna promidžba počinje danom
objave zbirnih lista, a prestaje 24 sata prije
dana održavanja izbora.
Izborna šutnja počinje protekom
izborne promidžbe, a završava na dan
održavanja izbora u 19.00 sati. Za vrijeme
izborne
šutnje
zabranjeno
je
javno
predstavljanje i obrazlaganje izbornih
programa sudionika biračima, nagovaranje
birača da glasuju za određenu kandidacijsku
listu, objavljivanje procjena izbornih rezultata
kao i objavljivanje prethodnih, neslužbenih
rezultata izbora, izjava i intervjua sudionika
izborne promidžbe te navođenje njihovih izjava
ili pisanih djela.

Tijela za provedbu izbora za članove
vijeća su Gradsko izborno povjerenstvo (u
nastavku teksta: Izborno povjerenstvo) i
birački odbori.
Članovi tijela iz stavka 1. ovog članka
mogu biti samo osobe koje imaju biračko
pravo.
Članovi Izbornog povjerenstva i biračkih
odbora imaju pravo na naknadu za svoj rad.
Visinu naknade za rad tijela za provedbu
izbora određuje Gradonačelnik posebnom
odlukom.
Izborno povjerenstvo
Članak 25.
Izborno povjerenstvo ima stalni i
prošireni sastav.
Stalni sastav Izbornog povjerenstva
čine predsjednik, potpredsjednik i četiri člana.
Stalni sastav Izbornog povjerenstva
imenuje Gradonačelnik.
Predsjednik i potpredsjednik stalnog
sastava Izbornog povjerenstva moraju biti
magistri pravne struke, odnosno osobe koje su
stekle visoku stručnu spremu pravne struke na
temelju ranijih propisa.
Prošireni
sastav
Izbornog
povjerenstva čine tri predstavnika većinske
političke stranke, odnosno političkih stranaka i
tri dogovorno predložena predstavnika
oporbenih političkih stranaka sukladno
stranačkom sastavu Gradskog vijeća, a
određuju se u roku od osam od dana stupanja
na snagu odluke o raspisivanju izbora.
Ako se predstavnici pojedinih
grupacija ne mogu dogovoriti o rasporedu
svojih predstavnika u proširenom sastavu
Izbornog povjerenstva, njihov izbor obavlja
stalni sastav Izbornog povjerenstva ždrijebom.
Članak 26.
Potpredsjednik Izbornog povjerenstva
zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove
odsutnosti ili spriječenosti sa svim ovlastima
predsjednika, a svi članovi izbornog
povjerenstva imaju jednaka prava i dužnosti.
Predsjednik, potpredsjednik i članovi
stalnog sastava Izbornog povjerenstva ne
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smiju biti članovi niti jedne političke stranke,
niti kandidati za članove vijeća na izborima
koje provode.
Članovi proširenog sastava Izbornog
povjerenstva ne smiju biti kandidati za članove
vijeća na izborima koje provode.
Članak 27.
Izborno povjerenstvo:
1. izravno brine o zakonitoj pripremi i
provedbi izbora za članove vijeća,
2. obavlja sve tehničke pripreme za
obavljanje izbora,
3. ovjerava očitovanja kandidata o
prihvaćanju kandidature za članove
vijeća,
4. propisuje i objavljuje obrasce u
postupku pripreme i provedbe izbora za
članove vijeća,
5. propisuje i objavljuje obvezatne upute za
rad biračkih odbora,
6. na temelju pravovaljanih prijedloga
objavljuje kandidacijske liste,
te
sastavlja i
objavljuje zbirnu listu svih
kandidacijskih lista za izbor članova
vijeća,
7. određuje biračka mjesta za izbore
članova vijeća,
8. imenuje i raspušta biračke odbore,
9. nadzire rad biračkih obora na biračkim
mjestima,
10. nadzire pravilnost izborne promidžbe za
izbor članova vijeća u skladu s ovom
Odlukom,
11. prikuplja i zbraja rezultate glasovanja
na biračkim mjestima,
12. objavljuje rezultate izbora za članove
vijeća,
13. obavlja i druge poslove određene
zakonom u svezi provedbe izbora za
članove vijeća.
Birački odbori
Članak 28.
Birački odbor izravno provodi
glasovanje na biračkom mjestu te osigurava
pravilnost i tajnost glasovanja.
Birački odbor čine predsjednik,
potpredsjednik i četiri člana.
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Dva člana biračkog odbora
određuje većinska politička stranka, odnosno
političke stranke, a dva člana oporbena
politička stranka odnosno stranke, sukladno
stranačkom sastavu Gradskog vijeća.
Ako se predstavnici pojedinih
grupacija ne mogu dogovoriti o rasporedu
svojih predstavnika u biračke odbore, njihov
raspored odredit će izborno povjerenstvo
ždrijebom.
Političke stranke dužne su
odrediti članove pojedinih biračkih odbora i
dostaviti njihova imena Izbornom povjerenstvu
najkasnije 12 dana prije dana održavanja
izbora. Ne odrede li ih, odnosno ako prijedlozi
ne prispiju Izbornom povjerenstvu u zadanom
roku, izborno povjerenstvo će samostalno
odrediti članove biračkih odbora.
Izborno
povjerenstvo
će
imenovati predsjednika, potpredsjednika i
članove biračkih odbora najkasnije 10 dana
prije dana održavanja izbora.
Predsjednik, potpredsjednik i
članovi biračkog odbora ne smiju biti
kandidati za članove vijeća, a predsjednik i
potpredsjednik biračkog odbora ne smiju biti
članovi niti jedne političke stranke.
Svi članovi biračkog odbora
imaju ista prava i dužnosti.
Članak 29.
Biračka mjesta određuje Izborno
povjerenstvo najkasnije 15 dana prije dana
održavanja izbora.
VII. PROVEDBA IZBORA, GLASOVANJE I
UTVRĐIVANJE REZULTATA IZBORA
Članak 30.
Glasovanje za izbor članova
vijeća obavlja se na biračkim mjestima na
području
mjesnog odbora.
Biračko mjesto ne može biti u
vjerskom objektu, objektu u vlasništvu, najmu,
zakupu ili trajnom korištenju političke stranke
ili kandidata koji sudjeluje na izborima te u
prostorijama u kojima se poslužuju ili
konzumiraju alkoholna pića.
Pri određivanju biračkih mjesta
mora se voditi računa o broju birača koji će na
njima glasovati, dostupnosti i prostornoj
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udaljenosti biračkog mjesta te veličini
prostorije za
glasovanje na biračkom mjestu.
Broj birača koji će glasovati na
jednom biračkom mjestu odredit će se tako da
se
glasovanje bez poteškoća može odvijati u
vremenu određenom za glasanje.
Svako biračko mjesto ima redni broj.
Članak 31.
Glasovanje se obavlja osobno na
biračkom mjestu, glasačkim listićem.
Glasački listić sadrži:
- naziv liste
- ime i prezime nositelja liste
- naputak o načinu glasovanja
- serijski broj listića.
Kandidacijske liste navode se na
glasačkom listiću onim redom kojim su
navedene na zbirnoj listi kandidacijskih lista.
Ispred naziva svake liste stavlja se redni
broj.
Članak 32.
Glasuje se samo za kandidacijske liste
navedene na glasačkom listiću.
Glasački listić se popunjava tako da se
zaokružuje redni broj ispred naziva
kandidacijske liste.
Članak 33.
Važeći glasački listić je onaj iz kojega
se na siguran i nedvojben način može utvrditi
za koju je kandidacijsku listu birač glasovao.
Nevažeći glasački listić je:
1. neispunjeni glasački listić,
2. glasački listić popunjen na način da se
ne može sa sigurnošću utvrditi za koju
je kandidacijsku listu birač glasovao,
3. glasački listić na kojem je birač
glasovao
za
dvije
ili
više
kandidacijskih lista.
Članak 34.
Glasovanje traje neprekidno od sedam
(7.00) do devetnaest (19.00) sati.
Biračka mjesta se zatvaraju u
devetnaest (19.00) sati, a biračima koji su se u
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to vrijeme zatekli na biračkom mjestu mora se
omogućiti glasovanje.
Članak 35.
Na ostala pitanja u vezi s obvezama
biračkih odbora prije i nakon otvaranja
biračkog mjesta, obvezama prema biračima na
biračkom mjestu i biračima kojima je biračko
mjesto nedostupno, obvezama biračkog odbora
nakon glasovanja i utvrđivanja rezultata
glasovanja
na
biračkom
mjestu,
te
ispunjavanja i dostave zapisnika o radu
biračkog odbora i ostaloga izbornog
materijala
Izbornom
povjerenstvu,
na
odgovarajući se način primjenjuju odredbe
Zakona o lokalnim izborima.
Članak 36.
Pravo na sudjelovanje u diobi mjesta u
vijeću imaju liste koje na izborima dobiju
najmanje 5 % važećih glasova birača.
Broj članova vijeća koji će biti izabran
sa svake kandidacijske liste utvrđuje se na
način da se ukupan broj važećih glasova koje
je dobila kandidacijska lista dijeli s brojevima
od 1 do, zaključno, broja koliko se članova
vijeća bira, pri čemu se uvažavaju i decimalni
ostaci. Od svih tako dobivenih rezultata,
mjesta u vijeću osvajaju one liste na kojima se
iskaže onoliko brojčano najvećih rezultata
uključujući decimalne ostatke koliko se
članova vijeće bira. Svaka od tih lista dobiva
onoliki broj mjesta u vijeću koliko je postigla
pojedinačnih rezultata među onoliko brojčano
najvećih rezultata koliko se članova vijeća
bira.
Ako su glasovi tako podijeljeni da se ne
može utvrditi koja bi između dvije ili više lista
dobila mjesto u vijeću, ono će pripasti onoj
listi koja je dobila više glasova.
Ako su dvije ili više lista dobile isti broj
glasova te se ne može utvrditi koja bi lista
dobila mjesto u vijeću, ono će pripasti svakoj
od tih lista.
U slučaju iz stavka 4. ovog članka, broj
članova vijeća povećat će se te broj članova
vijeća može biti paran.
Članak 37.
Sa svake kandidacijske liste izabrani su
kandidati od rednog broja 1. pa do rednog
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broja koliko je određena lista dobila mjesta u
vijeću.
Članak 38.
Rezultate izbora za članove pojedinog
vijeća utvrđuje Izborno povjerenstvo na
temelju rezultata glasovanja na svim biračkim
mjestima na području mjesnog odbora.
Kad Izborno povjerenstvo utvrdi
rezultate glasovanja za članove vijeća bez
odgode će objaviti:
- broj birača upisanih u popis
birača mjesnog odbora,
- koliko je glasova dobila
svaka pojedina kandidacijska lista,
- koliko je bilo nevažećih
glasačkih listića,
- broj mjesta u vijeću koje je
dobila svaka kandidacijska lista,
- ime i prezime kandidata sa
svake kandidacijske liste koji su izabrani za
članove vijeća.
Rezultati izbora bez odgode se objavljuju
na oglasnoj ploči Grada i na internetskim
stranicama Grada, a mogu se objaviti i u
lokalnim sredstvima javnog priopćavanja.
VIII. SREDSTVA
IZBORA

ZA

PROVOĐENJE

Članak 39.
Sredstva za provođenje redovnih i
prijevremenih izbora za članove vijeća
osiguravaju se u Proračunu Grada Sinja.
Sredstvima za provedbu izbora iz stavka
1. ovog članka raspolaže Izborno povjerenstvo.
Izborno povjerenstvo odgovorno je za
raspodjelu i trošenje sredstava, te dodjelu
odgovarajućih sredstava izbornim tijelima koja
obuhvaćaju i sredstava za naknadu obavljanja
stručnih, administrativnih i tehničkih poslova.
Izborno povjerenstvo će objavit
cjelovito izvješće o visini troškova izbora i
načinu njihova korištenja, u roku od 30 dana
od dana objave službenih rezultata izbora na
internetskim stranicama Grada Sinja.
Pod objavom u smislu prethodnog
stavka podrazumijeva se objava na
internetskim stranicama jedinica.
IX. ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA
Članak 40.
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Prigovor zbog nepravilnosti u postupku
kandidiranja ili u postupku izbora članova
vijeća mogu podnijeti političke stranke,
nositelji kandidacijske liste birača, kandidati,
te najmanje 5 % birača s područja mjesnog
odbora za čije se vijeće provode izbori.
Ako je kandidacijsku listu predložilo više
političkih stranaka, prigovor će se smatrati
pravovaljanim i kada ga je podnijela samo
jedna politička stranka. Političke stranke će na
temelju svojih statuta odrediti tko se ima
smatrati ovlaštenim podnositeljem prigovora.
Prigovor iz stavka 1. ovog članka se
podnosi Izbornom povjerenstvu u roku od 48
sati računajući od isteka dana kada je izvršena
radnja na koju je stavljen prigovor.
Izborno povjerenstvo je dužno donijeti
rješenje o prigovoru u roku od 48 sati od dana
kada mu je dostavljen prigovor, odnosno od
dana kada mu je dostavljen izborni materijal
na koji se prigovor odnosi.
Članak 41.
Ako Izborno povjerenstvo, rješavajući o
prigovoru utvrdi da je bilo nepravilnosti koje
su bitno utjecale ili su mogle utjecati na
rezultate izbora, poništit će radnje i odrediti da
se u određenom roku, koji mora omogućiti da
se izbori održe na dan kad su raspisani, te
radnje ponove.
Ako ne postoji mogućnost ponavljanja
poništenih radnji iz stavka 1. ovog članka ili
ako se nepravilnosti odnose na postupak
glasovanja, a bitno su utjecale, odnosno mogle
utjecati
na
rezultat izbora, Izborno
povjerenstvo će poništiti izbor i odrediti rok u
kojem će se izbor ponoviti.
Članak 42.
Protiv rješenja Izbornog povjerenstva
podnositelj prigovora ima pravo podnijeti
žalbu Uredu državne uprave u Splitskodalmatinskoj županiji.
Žalba iz stavka 1. ovog članka podnosi
se putem Izbornog povjerenstva u roku od 48
sati računajući od dana primitka pobijanog
rješenja.
Ured države uprave u
Splitskodalmatinskoj županiji će o žalbi odlučiti u roku
od 48 sati od dana primitka žalbe.
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Članak 43.
Prigovor odnosno žalba u postupku
zaštite izbornog prava ne odgađaju obavljanje
izbornih radnji koje su propisane ovom
Odlukom.
Članak 44.
Na podneske i rješenja u postupku
po odredbama ove Odluke ne plaćaju se
upravne pristojbe.
X. PROMATRANJE IZBORA
Članak 45.
Političke stranke i birači koji su
predložili kandidacijske liste za izbor članova
vijeća
kao i nevladine udruge koje djeluju na
području neovisnog promatranja izbornih
postupaka
i/ili promicanja ljudskih i građanskih prava
imaju pravo odrediti promatrače koji će pratiti
provedbu izbora tijekom čitavog izbornog
postupka.
Na način određivanja promatrača,
podnošenje zahtjeva za promatranje izbora,
službene iskaznice promatrača, promatranje
rada izbornog povjerenstva i biračkih odbora
te
ovlasti izbornih tijela prema promatračima na
odgovarajući se način primjenjuju odredbe
Zakona o lokalnim izborima.
Izborno povjerenstvo će obvezatnim
uputama podrobnije utvrditi prava i dužnosti
promatrača te način praćenja provedbe izbora.
XI. KONSTITUIRANJE VIJEĆA
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liste koja je imala manji redni broj na
glasačkom listiću.
Vijeće se smatra konstituiranim
izborom predsjednika vijeća na prvoj sjednici
na kojoj je nazočna većina svih članova vijeća.
Na izbor predsjednika i zamjenika
predsjednika vijeća mjesnog odbora na
konstituirajućoj sjednici na odgovarajući način
se primjenjuju odredbe Poslovnika Gradskog
vijeća Grada Sinja koje uređuju izbor
predsjednika i potpredsjednika Gradskog
vijeća Grada Sinja.
Predsjednik vijeća bira se većinom
glasova svih članova vijeća na vrijeme od
četiri godine.
Ako se u zakazanom roku vijeće ne
konstituira ovlašteni sazivač sazvat će ponovno
konstituirajuću sjednicu koja se treba održati u
roku od 30 dana od dana kada je prethodna
sjednica trebala biti održana. Ako se vijeće ni
tada ne konstituira, ovlašteni sazivač sazvat će
konstituirajuću sjednicu u nastavnom roku od
30 dana.
Ako se vijeće ne konstituira u
rokovima iz stavka 1. i 7. ovog članka,
raspisat će se novi izbori.
XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 47.
Na ostala pitanja koja nisu uređena
ovom Odlukom na odgovarajući način se
primjenjuju odredbe zakona.
Članak 48.
Danom stupanja na snagu ove Odluke
prestaje važiti Odluka o provedbi izbora u
mjesnim odborima („Službeni glasnik Grada
Sinja“ broj 10/02, 2/03 i 06/09).

Članak 46.
Članak 49.
Prva, konstituirajuća sjednica vijeća
sazvat će se u roku od 30 dana od dana objave
konačnih rezultata izbora.
Konstituirajuću sjednicu vijeća saziva
Gradonačelnik ili osoba koju on ovlasti.
Konstituirajućom sjednicom vijeća do
izbora predsjednika vijeća predsjeda prvi
izabrani član s kandidacijske liste koja je
dobila najviše glasova. Ako je više lista dobilo
isti najveći broj glasova, konstituirajućoj
sjednici predsjedat će prvi izabrani kandidat s

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
od dana objave u „Službenom glasniku Grada
Sinja“.
Gradsko vijeća Grada Sinja
Klasa: 026-01/15-01/5
Urbroj: 2175/01-01-15-2
Sinj, 23. i 30. ožujka 2015. godine
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Potpredsjednik Gradskog vijeća:
Milan Smoljo, dipl.oec. v.r.
..................
Na temelju članka 35. Statuta Grada
Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“
br.10/09 i 02/13) Gradsko vijeće Grada Sinja
na 16. sjednici održanoj dana 23. i 30. ožujka
2015. godine, donijelo je
Z A K LJ U Č A K
o primanju na znanje Izvješća o radu
Gradonačelnika Grada Sinja za razdoblje od
01. srpnja – 31. prosinca 2014. godine
I
Prima se na znanje Izvješće o radu
Gradonačelnika Grada Sinja za razdoblje od
01. srpnja – 31. prosinca 2014. godine.
II
Ovaj Zaključak će se objaviti
„Službenom glasniku Grada Sinja“.
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Ovaj Zaključak će se objaviti u
„Službenom glasniku Grada Sinja“.
Gradsko vijeće Grada Sinja
Klasa: 363-01/14-01/9
Urbroj: 2175/01-01-15-7
Sinj, 23. i 30. ožujka 2015. godine
Potpredsjednik Gradskog vijeća:
Milan Smoljo, dipl.oec. v.r.
...............
Na temelju članka 35. Statuta Grada
Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“
br.10/09 i 02/13) Gradsko vijeće Grada Sinja
na 16. sjednici održanoj dana 23. i 30. ožujka
2015. godine, donijelo je
Z A K LJ U Č A K
o neprihvaćanju Izvješća o izvršenju
Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture Grada Sinja u
2014. godini

u

Gradsko vijeće Grada Sinja
Klasa: 023-01/15-05/1
Urbroj: 2175/01-01-15-2
Sinj, 23. i 30. ožujka 2015. godine
Potpredsjednik Gradskog vijeća:
Milan Smoljo, dipl.oec. v.r.
................
Na temelju članka 35. Statuta Grada
Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“
br.10/09 i 02/13) Gradsko vijeće Grada Sinja
na 16. sjednici održanoj dana 23. i 30. ožujka
2015. godine, donijelo je
Z A K LJ U Č A K
o neprihvaćanju Izvješća o izvršenju
Programa održavanja komunalne
infrastrukture na području Grada Sinja za
2014. godinu
I
Ne prihvaća se Izvješće o izvršenju
Programa
održavanja
komunalne
infrastrukture na području Grada Sinja za
2014. godinu.
II

I
Ne prihvaća se Izvješće o izvršenju
Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture Grada Sinja u 2014.
godini.
II
Ovaj Zaključak će se objaviti u
„Službenom glasniku Grada Sinja“.
Gradsko vijeće Grada Sinja
Klasa: 363-03/14-01/12
Urbroj: 2175/01-01-15-6
Sinj, 23. i 30. ožujka 2015. godine
Potpredsjednik Gradskog vijeća:
Milan Smoljo, dipl.oec. v.r.
..............
Na temelju članka 35. Statuta Grada
Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“
br.10/09 i 02/13) Gradsko vijeće Grada Sinja
na 16. sjednici održanoj dana 23. i 30. ožujka
2015. godine, donijelo je
Z A K LJ U Č A K
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o neprihvaćanju Prijedloga Programa
održavanja komunalne infrastrukture na
području Grada Sinja za 2015. godinu
I
Ne prihvaća se Prijedlog Programa
održavanja komunalne infrastrukture na
području Grada Sinja za 2015. godinu.
II
Ovaj Zaključak će se objaviti u
„Službenom glasniku Grada Sinja“.
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Na temelju članka 35. Statuta Grada Sinja
(„Službeni glasnik Grada Sinja“ br.10/09 i
02/13) i članka 35. Poslovnika Gradskog
vijeća Grada Sinj („Službeni glasnik Grada
Sinja“ br. 02/10 i 02/13) Gradsko vijeće
Grada Sinja na 16. sjednici održanoj dana 23.
i 30. ožujka 2015. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o potrebi otvaranja socijalne samoposluge i
/ili pučke kuhinje na području grada Sinja
I
Gradsko vijeće Grada Sinja smatra
potrebnim da se zbog opće gospodarske
situacije na području grada Sinja otvori
socijalna samoposluga i/ili pučka kuhinja.

Gradsko vijeće Grada Sinja
Klasa: 363-01/15-01/11
Urbroj: 2175/01-01-15-2
Sinj, 23. i 30. ožujka 2015. godine

II
Potpredsjednik Gradskog vijeća:
Milan Smoljo, dipl.oec. v.r.
.................
Na temelju članka 35. Statuta Grada
Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“
br.10/09 i 02/13) Gradsko vijeće Grada Sinja
na 16. sjednici održanoj dana 23. i 30. ožujka
2015. godine, donijelo je

Gradsko vijeće Grada Sinja smatra
iznimno potrebnim i nužnim da Grad Sinj u
dogovoru sa Crvenim križem, Franjevačkim
samostanom, udrugama civilnog društva i
Centrom za socijalnu skrb, pokrene projekt
otvaranja socijalne samoposluge i/ili pučke
kuhinje na području Grada Sinja.
III

Z A K LJ U Č A K
o neprihvaćanju Prijedloga Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture Grada Sinja u 2015. godini

Zadužuje se Gradonačelnik Grada Sinja
za provedbu ovako donesenog Zaključka uz
obvezu da na sljedećoj sjednici Gradskog
vijeća informira vijećnike o poduzetim
aktivnostima.

I
Ne prihvaća se Prijedlog Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture Grada Sinja u 2015. godini.

IV
Ovaj Zaključak objavit će
„Službenom glasniku Grada Sinja“.

se

u

II
Ovaj Zaključak će se objaviti
„Službenom glasniku Grada Sinja“.

u

Gradsko vijeće Grada Sinja
Klasa: 361-01/15-01/2
Urbroj: 2175/01-01-15-2
Sinj, 23. i 30. ožujka 2015. godine
Potpredsjednik Gradskog vijeća:
Milan Smoljo, dipl.oec.v.r.
..............

Gradsko vijeće Grada Sinja
Klasa: 550-01/15-01/3
Urbroj: 2175/01-01-15-2
Sinj, 23. i 30. ožujka 2015. godine
Potpredsjednik Gradskog vijeća:
Milan Smoljo, dipl.oec.v.r.
............
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II GRADONAČELNIK

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
G R A D S I NJ
GRADONAČELNIK
KLASA: 944-17/13-01/1
URBROJ: 2175/01-03-15-5
Sinj, 12. ožujka 2015. godine
Na temelju članka 48. Zakona o
lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi
(NN br. 33/01,
60/01- vjerodostojno
tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11 i 144/12), članka 53. Statuta Grada
Sinja (Službeni glasnik Grada Sinja broj 10/09
i 02/13), Odluke o određivanju zamjenika
obavljanja dužnosti gradonačelnika u vrijeme
odsutnosti i spriječenosti gradonačelnika
Grada Sinja u obavljanju te dužnosti, KLASA:
080-01/15-01/1, URBROJ: 2175/01-03-15-1
od 21. siječnja 2015. godine i Punomoći
KLASA: 080-01/15-01/1, URBROJ: 2175/0103-15-2 od 21. siječnja 2015. godine,
odlučujući po zahtjevu stranke Zelovo d.o.o.,
Zagreb, Jurišićeva 1/a, OIB:77584195673,
Zamjenica gradonačelnika Grada Sinja dana
12. ožujka 2015. godine, donijela je
ODLUKU
I
Stavlja se van snage Odluka o
osnivanju prava služnosti polaganja priključka
na nekretninama u vlasništvu Grada Sinja za
potrebe
vjektroelektrane
ST3-1/2
Gradonačelnika Grada Sinja, KLASA: 94417/13-01, URBROJ: 2175/01-03-13-2, od 13.
veljače 2013. godine, od dana donošenja te
Odluke koja je izdana na zahtjev tvrtke Zelovo
d.o.o.,
Zagreb,
Jurišićeva
1/a,
OIB:77584195673.
II
Ova
Odluka će se objaviti u
"Službenom glasniku Grada Sinja".
Zamjenica gradonačelnika
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Kristina Križanac, struč.spec.oec.v.r.
...............

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
G R A D S I NJ
GRADONAČELNIK
Klasa: 601-01/15-01/6
Ur.broj: 2175/01-03-15-5
Sinj, 26. veljače 2015. godine
Na temelju članka 37. točke 6. Zakona
o predškolskom odgoju i obrazovanju
(«Narodne novine» broj: 10/97,107/07 i
94/13), čl. 43. Zakona o ustanovama
(«Narodne novine» broj: 76/93, 29/97, 47/99 i
35/08), članka 61. Statuta Dječjeg vrtića Bili
Cvitak Sinj, članka 48. stavka 1. točke 6.
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01,
60/01 – vjerod. tumačenje, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - proč.
tekst) i članka 53. Statuta Grada Sinja
(“Službeni glasnik Grada Sinja”, broj 10/09 i
02/13), osnivač Dječjeg vrtića „Bili Cvitak“
Sinj, Grad Sinj, kojeg zastupa gradonačelnik
Ivica Glavan, a njega temeljem Punomoći i
Odluke o određivanju zamjenika obavljanja
dužnosti gradonačelnika, u vrijeme odsutnosti i
spriječenosti gradonačelnika Grada Sinja,
Klasa: 080-01/15-01/1, Ur. broj: 21750/01-0315-1, od 21. siječnja 2015. g., zamjenica
gradonačelnika, Kristina Križanac, struč.spec.
oec., dana 26. veljače 2015. g., donosi
slijedeću
ODLUKU
o imenovanju vršitelja dužnosti ravnateljice
Dječjeg vrtića Bili Cvitak Sinj
I.
Ana Križanac, Sinj, Put Radošića 22,
OIB: 55540590447 imenuje se za vršiteljicu
dužnosti, ravnateljice Predškolske ustanove
Dječji vrtić „Bili Cvitak“ Sinj, s danom 01.
ožujka 2015. godine.

31.ožujka 2015.
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Imenovana će dužnost iz točke I. ove
Odluke obnašati do imenovanja ravnatelja
Dječjeg vrtića Bili Cvitak Sinj na temelju
ponovljenog natječaja, a najduže do godinu
dana od dana donošenja ove Odluke.

2014. godine nije bilo poznato da je za
potpuno funkcioniranje vodoopskrbe objekta i
urednog korištenja električne energije trebalo
izvesti radove na vanjskom dovodu vode i
energije do objekta, te da su ti radovi po
Zakupodavcu izvršeni završno sa 27. 1. 2015.
godine.

III.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom
glasniku Grada Sinja“.

Sukladno utvrđenju iz točke I ovog
Zaključka, a povodom zahtjeva Zakupnika od
6. ožujka 2015. godine, određuje se da se rok
plaćanja iz stavka 2. članka 5. Ugovora o
zakupu poslovne zgrade iz točke I ovog
Zaključka pomiče na dan 27. 1. 2015. godine.

II.

Zamjenica gradonačelnika
Kristina Križanac, struč.spec.oec.v.r.
...............

III

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
G R A D S I NJ
GRADONAČELNIK
KLASA: 372-03/14-01/11
URBROJ: 2175/01-03-15-16
Sinj, 20. ožujka 2015. godine
Na temelju članka 48. Zakona o
lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi
(NN br. 33/01,
60/01- vjerodostojno
tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11 i 144/12), članka 53. Statuta Grada
Sinja (Službeni glasnik Grada Sinja broj 10/09
i 02/13) i Punomoći KLASA: 080-01/15-01/1,
URBROJ: 2175/01-03-15-2 od 21. siječnja
2015. godine, Zamjenica gradonačelnika
Grada Sinja dana 20. ožujka 2015. godine,
donijela je
Z A K LJ U Č A K
I
Utvrđuje se da u vrijeme zaključenja
Ugovora o zakupu poslovne zgrade između
Grada Sinja, kao Zakupodavca, i Davora
Bogdana vlasnika obrta za ugostiteljstvo
"Ferari GTS", kao Zakupnika, KLASA:37201/14-01/11, URBROJ:2175/01-03-14-9 od 19.
11. 2004. godine solemniziranog pod
Poslovnim brojem: OV-8510/14, od 19.11.

Zadužuje se Upravni odjel za
prostorno uređenje, komunalne djelatnosti,
gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada
Sinja za realizaciju ovog Zaključka.
Zamjenica gradonačelnika:
Kristina Križanac, struč spec. oec.v.r.
................

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
G R A D S I NJ
GRADONAČELNIK
KLASA:430-01/15-01/11
URBROJ: 2175/01-03-15-02
Sinj, 27. veljače 2015. godine
Na temelju članka 48. Zakona o
lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi
(NN br. 33/01,
60/01- vjerodostojno
tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11 i 144/12), članka 53. Statuta Grada
Sinja (Službeni glasnik Grada Sinja broj 10/09
i 02/13), Punomoći i Odluke o određivanju
zamjenika obavljanja dužnosti gradonačelnika,
u
vrijeme
odsutnosti i
spriječenosti
gradonačelnika Grada Sinja, Klasa: 08001/15-01/1, Ur. broj: 21750/01-03-15-1, od
21. siječnja 2015. godine, Zamjenica
gradonačelnika Grada Sinja dana 27. veljače
2015. godine, donijela je
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ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Ugovora između Grada Sinja i
Dobrovoljnog vatrogasnog društva Sinj o
međusobnim pravima i obvezama u svezi
sprovođenja zaštite od požara na području
Grada Sinja za 2015. g.
I.
Prihvaća se Ugovor između Grada
Sinja i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Sinj
o međusobnim pravima i obvezama u svezi
sprovođenja zaštite od požara na području
Grada Sinja za 2015. godinu.
II.
Ovaj Zaključak objaviti će se u
Službenom glasniku grada Sinja.
ZAMJENICA GRADONAČELNIKA
Kristina Križanac, struč.spec.oec.v.r.
...............
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Klasa: 080-01/15-01/1, Ur. broj: 21750/0103-15-1, od 21. siječnja 2015. godine,
zamjenica gradonačelnika Kristina Križanac,
struč.spec.oec., dana 24.02. 2015. godine,
donijela je
ZAKLJUČAK
o raspisivanju natječaja za prodaju / pravo
građenja građevinskog zemljišta na području
Gospodarske zone Kukuzovac
I.
Raspisuje se natječaj za prodaju/pravo
građenja građevinskog zemljišta na području
Gospodarske zone Kukuzovac, na području
cijele I.- faze izgradnje zone, sve sukladno
tekstu natječaja u prilogu, a koji natječaj će se
u cijelosti objaviti na oglasnoj ploči Grada
Sinja i web stranicama: www.sinj.hr
i
www.gzk.hr, dok će se obavijest o istom
objaviti u dnevnom listu „Slobodna
Dalmacija“ .
II.
Prijave na natječaj podnose se u roku
od 15 dana od dana objavljivanja natječaja.
III.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
G R A D S I NJ
GRADONAČELNIK
KLASA: 944-01/15-01/2
URBROJ: 2175/01-03-15-1
Sinj, 24. veljače 2015. godine
Na temelju članka 48. st. 2. Zakona o
lokalnoj
i
područnoj
(regionalnoj)
samoupravi (NN br. 33/01,
60/01vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 53.
Statuta Grada Sinja (Službeni glasnik Grada
Sinja broj 10/09 i 02/13), članka 11. Odluke o
uvjetima i raspolaganja sa zemljištem na
području Gospodarske zone Kukuzovac
("Službeni glasnik Grada Sinja" broj 08/11,
09/11 i 11/11), Odluke o određivanju
zamjenika
obavljanja
dužnosti
gradonačelnika, u vrijeme odsutnosti i
spriječenosti gradonačelnika Grada Sinja,

Zadužuje se Upravni odjel za
prostorno uređenje, komunalne djelatnosti,
gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada
Sinja za provedbu ovog Zaključka.
IV.
Ovaj Zaključak će se objaviti u
Službenom glasniku Grada Sinja.
Zamjenica gradonačelnika
Kristina Križanac, struč.spec.oec.v.r.
................
Temeljem članka 20. stavak 1. Zakona
o održivom gospodarenju otpadom ( Narodne
novine br. 94/13 ) i članka 53. Statuta Grada
Sinja (Službeni glasnik Grada Sinja br. 10/09)
Zamjenica gradonačelnika Grada Sinja donosi
IZVJEŠĆE
O IZVRŠENJU PLANA GOSPODARENJA
OTPADOM GRADA SINJA
U 2014.god.
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UVOD

Naselje
Bajagić
Brnaze
Čitluk
Glavice
Gljev
Jasensko
Karakašica
Lučane
Obrovac Sinjski
Radošić
Sinj

1
6
1
8
1
1
1
1
2
1
23

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

36
146
23
179
22
16
30
31
44
27
542

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Objekt za
građevinski otpad

Pretovarna stanica

Kompostana

Rashladni kontejneri

Predložena realizacija opreme i objekata na
području Grada Sinja do 2015. godine.

Skupljanje
glomaznog otpada

Reciklažni otoci

Reciklažno dvorište

Pod
pojmom
zaštite
okoliša
podrazumijeva se zaštita voda i mora, tla i
zraka. Zaštitom okoliša osigurava se cjelovito
očuvanje kakvoće okoliša, očuvanje prirodnih
zajednica, racionalno korištenje prirodnih
izvora i energije što su osnovni uvjeti zdravog i
održivog razvoja. Zaštita okoliša temelji se na
Zakonu o zaštiti okoliša.
Temelji politike gospodarenja otpadom u
Republici Hrvatskoj sadržani su u u Zakonu o
održivom gospodarenju otpadom, Strategiji
gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, te
Planu gospodarenja otpadom Republike
Hrvatske. Planovi gospodarenja otpadom
(županijski, gradski i općinski) moraju biti
usklađeni sa Strategijom i Planom.
Polazište za osmišljavanje moguće
koncepcije na području gospodarenja otpadom
u Splitsko-dalmatinskoj županiji bila je izrada
Županijskog, Gradskih i Općinskih planova
gospodarenja otpadom koji obuhvaćaju između
ostalog i mjere sanacije otpadom onečišćenog
okoliša i neuređenih odlagališta.
U skladu s Planom gospodarenja otpadom
Splitsko-dalmatinske županije, Grad Sinj
izradio je Plan gospodarenja otpadom Grada
Sinja ( izrada ovlaštene tvrtke IPZ Uniprojekt
TERRA d.o.o. Zagreb, studeni 2008.god.).
Gradsko vijeće Grada Sinja na sjednici
održanoj 26.ožujka 2009.god. donijelo je Plan

Grad Sinj
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gospodarenja otpadom i isti je objavljen u
Službenom glasniku Grada Sinja br. 2A/09.
Temeljem članka 20. stavak 1. Zakona o
održivom gospodarenju otpadom Jedinica
lokalne samouprave dostavlja godišnje izvješće
o provedbi Plana jedinici područne
(regionalne) samouprave do 31. ožujka tekuće
godine za prethodnu kalendarsku godinu i
objavljuje ga u svom službenom glasniku.
Grad
Sinj
je
početkom
ožujka
2015.god.naručio izradu nacrta Plana
gospodarenja otpadom Grada Sinja za
razdoblje 2015.-2021.g. budući se sadržaj
Plana mora uskladiti s odredbama važećeg
Zakona o održivom gospodarenju otpadom, a i
propisana je nova procedura njegovog
donošenja.

I

Izdvojeno skupljanje
- kante u objektima

31.ožujka 2015.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

31.ožujka 2015.
Suhač
Turjaci
Zelovo
UKUPNO:
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1
2
0
49

0
0
0
1

0
1
0
1

24
51
11
1.182
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0
1
0
1

0
1
0
1

0
1
0
1

0
1
0
1

Terminski plan realizacije aktivnosti predviđenih Planom
Objekti/oprema

2008.

Objekt za građevinski otpad
Reciklažni otoci
Reciklažno dvorište
Skupljanje glomaznog otpada
Kompostana
Rashladni kontejner
Izdvojeno skupljanje (kante u objektima)
Pretovarna stanica
Sanacije i zatvaranje službenih odl.
Sanacija divljih odlagališta

IZVRŠENJE PLANA U 2014.god.
1. Mjere odvojenog skupljanja komunalnog
otpada:
Na području Grada Sinja na 15
lokacija postavljeno je 17 plastičnih
kontejnera zapremine 1100 lit za prikupljanje
papira, a za koji sakupljeni papirnati otpad je
tvrtka Vodovod i čistoća d.o.o. Sinj s tvrtkom
Hamburger recycling ens d.o.o. iz Zaboka
sklopila ugovor o poslovnoj suradnji na
području sakupljanja, predobrade i reciklaže
papirnatog otpada, prema čijem je izvješću u
2014.god. sakupljeno cca. 37 t papira.
Tvrtka Ekran medija d.o.o. Podstrana uz
prethodne tri lokacije, u 2014.god na još tri
odobrene lokacije ima ukupno postavljenih 6
kontejnera za tekstilni otpad prema čijem
izvješću je u 2014.god. prikupljeno 5,67 t
tekstilnog otpada.
Temeljem odredbi Zakona o održivom
gospodarenju
otpada
jedinica
lokalne
samouprave izvršava obvezu odvojenog
prikupljanja otpada na način da osigura
funkcioniranje jednog ili više reciklažnih

2009.
×

2010. 2011.
×
×
×
×

2012.
×

2013.

×

×

2014. 2015.

×

×

×
×
×
×

×
×

×
×

×
×

spremnika za odvojeno sakupljanje otpadnog
papira, metala, stakla, plastike i tekstila na
javnoj površini.
Grad Sinj ima obvezu osiguranja
funkcioniranja jednog reciklažnog dvorišta
koji je u prostorno planskoj dokumentaciji u
Izmjenama i dopunama UPU-a Gospodarske
zone Kukuzovac ( prosinac 2014.god.)
planiran u neposrednoj blizini planirane nove
ulazno-izlazne zone u južnom dijelu
odlagališta komunalnog otpada „Mojanka“.
Trenutno je u izradi projektna dokumentacija
za ishođenje potrebnih dozvola za izgradnju i
opremanje reciklažnog dvorišta koju u 100%
iznosu financira Fond za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost.
Po važećem Planu gospodarenja otpadom
Grada Sinja utvrđena je obveza opremanja 49
„zelenih otoka“, te je Grad Sinj u 2014.god. uz
sufinanciranje Fonda nabavio po 20
kontejnera od 1100 l za odvojeno prikupljanje
papira, plastike, stakla i metala, te po 10 kanti
od 240 l za odvojeno prikupljanje papira,
plastike, stakla i metala. Također je uz
sufinanciranje Fonda nabavljeno specijalno
komunalno vozilo za sakupljanje odvojeno
prikupljenog otpada.
2. Mjere za upravljanje i nadzor odlagališta
za komunalni otpad

dvorišta ( ovisno o broju stanovnika ) kao i
postavljanjem odgovarajućeg broja i vrsta

Odlagalište otpada Mojanka smještano
je na području Grada Sinja neposredno uz
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državnu cestu D1 Zagreb – Knin – Sinj – Split
od koje je odvojeno zelenim pojasom.
Odlagalište se nalazi otprilike 4 km južno od
Sinja i 8 km sjeverozapadno od Trilja, na
lokalitetu Kukuzovac. Odlagalište je vrtača
proširena s platoom obrasla makijom i
crnogoričnom šumom. Najbliže naselje je
800m istočno od odlagališta. Odlagalište je
pod upravom tvrtke Čistoća Cetinske krajine
d.o.o. koja i sakuplja , te prevozi komunalni
otpad na odlagalište Mojanka. Otpad se
svakodnevno nabija i prekriva zemljom. Vrši se
dezinsekcija i deratizacija 2x godišnje i vodi se
očevidnik. Od pratećih objekata tu su objekt za
zaposlene, porta i garaža za vozila. Početak
odlaganja je 1968. godine, a na odlagalištu se
odlaže otpad s područja Sinja, Trilja, Dicma,
Hrvaca i Otoka.
Prema podacima tvrtke Čistoća
Cetinske krajine d.o.o. ukupne količine
miješanog komunalnog otpada u 2014.god. su
25.400 t.
Fond za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond) i Grad
Sinj sklopili su 19.svibnja 2006.god. UGOVOR
o korištenju sredstava Fonda za neposredno
sudjelovanje Fonda u sufinanciranju programa
sanacije odlagališta komunalnog otpada
„Mojanka“ i to sa 60% sredstava Fonda, a
temeljem Odluke Fonda od 14.travnja
2014.god. odobreno je povećanje postotnog
učešća Fonda u sufinanciranju realizacije
programa sanacije odlagališta sa 60% na 75%
preostalog neisplaćenog dijela procijenjene
vrijednosti investicije.
Grad Sinj je putem ovlaštene tvrtke
Ekonerg d.o.o. Zagreb izradio „Studiju
utjecaja na okoliš sanacije odlagališta otpada
Mojanka“ (2005.g., 2006.g.), za koju je kroz
2007.god. proveden postupak procjene, te je
nadležno
Ministarstvo
1.veljače
2008.god.donijelo
Rješenje
kojim
je
namjeravani zahvat- sanacija i nastavak rada
odlagališta do otvaranja Županijskog centra
za gospodarenje otpadom za 2. i 3. varijantu
sanacije, prihvatljiv za okoliš.
Nakon donošenja Izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja Gospodarske
zone Kukuzovac ( Službeni glasnik Grada Sinja
br.2/09), a u skladu s navedenim dokumentom
prostornog uređenja, Grad Sinj je po
ovlaštenoj tvrtki Hršak&Hršak d.o.o. Zagreb
izradio (2009.god.) Idejni projekt sanacije
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odlagališta „Mojanka“, te 10.05.2010.god.
ishodio
LOKACIJSKU
DOZVOLU za sanaciju i
zatvaranje postojećeg odlagališta „Mojanka“
uz osiguranje rada odlagališta do puštanja u
rad centra za gospodarenje otpadom a
najkasnije do 31.prosinca 2011.god. , a koja
pravomoćna lokacijska dozvola je važila do
27.svibnja 2014.god.
Izmjenama i dopunama Urbanističkog plana
uređenja Gospodarske zone Kukuzovac ( iz
2009.god.) planirana je izgradnja pretovarne
stanice ( pretovar otpada namijenjenog
transportu prema centru za gospodarenje
otpadom ), kao i reciklažno dvorište.
Izrada dokumentacije za sanaciju i zatvaranje
odlagališta „Mojanka“ u početku se bazirala
na rokove izgradnje regionalnog centra za
gospodarenje otpadom „Lečevica“ do konca
2007.god., a koji rokovi su se kontinuirano
prolongirali .
Lokacijska dozvola i projekt sanacije i
zatvaranja odlagališta, te Urbanistički plan
uređenja Gospodarske zone Kukuzovac
određuju maksimalnu količinu otpada koju je
bilo moguće dopremiti na odlagalište s danom
31.12.2011.god.
Nadalje, Izmjenama i dopunama Plana
gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj
za razdoblje 2007.-2015.god. između ostalog je
propisano da će se postojeća odlagališta
zatvarati istovremeno s izgradnjom CGO-a, a
to treba riješiti prilikom izrade projektne
dokumentacije.
Člankom 25.st.2. Zakona o održivom
gospodarenju otpadom (N.N. br.94/2013)
zabranjeno je
odlaganje
otpada
na
neusklađena odlagališta ( u koja odlagališta
spada i odlagalište „Mojanka“) u Republici
Hrvatskoj nakon 31.prosinca 2017.god., dok je
člankom
178. Zakona propisano, da se
postojeća
neusklađena
odlagališta
za
komunalni otpad zatvaraju u skladu s Zakonom
u roku od 12 mjeseci od dana puštanja u rad
Centra za gospodarenje otpadom na kojem se
zbrinjava komunalni otpad iz jedinice
područne(regionalne) samouprave na čijem
području se nalazi odlagalište.
U odnosu na konkretnu činjeničnu
situaciju i postojeću projektnu dokumentaciju,
te prethodno navedene pozitivne zakonske
propise, kao i u njima utvrđene rokove, Grad
Sinj je u 2014.god. pokrenuo aktivnosti za
izradu projektne dokumentacije za proširenje,
sanaciju i zatvaranje odlagališta komunalnog

31.ožujka 2015.

SLUŽBENI GLASNIK GRADA SINJA

otpada „Mojanka“, kao i korištenje
odlagališta do rokova propisanim zakonom.
Grad Sinj je u srpnju 2014.god. putem tvrtke
Hršak&Hršak d.o.o. izradio Idejno rješenje
proširenja i sanacije odlagališta komunalnog
otpada „Mojanka“, temeljem kojeg je do
rujna 2014.god. ovlaštena tvrtka Ekonerg
d.o.o. izradila Elaborat zaštite okoliša.
Početkom rujna Ministarstvu zaštite okoliša i
prirode podnesen je Zahtjev za ocjenu o
potrebi procijene utjecaja na okoliš izmjene
zahvata sanacije odlagališta otpada Mojanka
temeljem dostavljenog
Elaborat zaštite
okoliša, te je nadležno Ministarstvo na svojoj
web stranici 24.10.2014.god. javnosti objavilo
Informaciju o predmetnom zahtjevu.
Kako je namjeravani zahvat proširenja i
sanacije odlagališta trebalo uskladiti s
dokumentima prostornog uređenja, za
realizaciju istog bilo je nužno napraviti
Izmjene i dopune UPU gospodarske zone
Kukuzovac. Postupak Izmjena i dopuna
predmetnog UPU-a je proveden, te je Gradsko
vijeće Grada Sinja na sjednici održanoj
01.prosinca 2014.god. donijelo Odluku o
Izmjeni i dopuni Urbanističkog plana uređenja
gospodarske zone Kukuzovac.
3. Popis otpadom onečišćenog okoliša i
aktivnosti na saniranju divljih odlagališta
Planom
gospodarenja
otpadom
evidentirane su dvije lokacije otpadom
onečišćenog tla (divlja odlagališta) i to
lokacija Gljev i lokacija Drniška ulica –Sinj, te
je na obje lokacije obavljena sanacija što je
evidentirano u
obavljenim inspekcijskim
nadzorima nadležne inspekcije Ministarstva
zaštite okoliša (2009.god.).
Sanacija „divljih deponija“ u kontinuitetu se
obavlja svake godine, dok u 2014.god nije bilo
značajnijih sanacija niti čišćenja „divljih“
odlagališta.
II
Ovo izvješće dostavlja se Splitskodalmatinskoj županiji koja izvješće o provedbi
plana i objedinjena izvješća jedinica lokalne
samouprave dostavlja nadležnom Ministarstvu
i Agenciji.
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Zamjenica gradonačelnika
Kristina Križanac, struč.spec.oec.v.r.
..................

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
G R A D S I NJ
GRADONAČELNIK
Klasa: 402-01/15-01/25
Urbroj: 2175/01-03-15-2
Sinj, 19. veljače 2015. godine
Na temelju članka 48. Zakona o
lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi
(NN br. 33/01,
60/01- vjerodostojno
tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12 i 19/13), članka 53. Statuta
Grada Sinja (Službeni glasnik Grada Sinja
broj 10/09 i 02/13), Odluke o određivanju
zamjenika obavljanja dužnosti gradonačelnika,
u
vrijeme
odsutnosti i
spriječenosti
gradonačelnika Grada Sinja u obavljanju te
dužnosti Klasa: 080-01/15-01/1, Urbroj:
2175/01-03-15-1 od 21. siječnja 2015. godine i
Punomoći Klasa: 080-01/15-01/1, Urbroj:
2175/01-03-15-2 od 21. siječnja 2015. godine,
Zamjenica gradonačelnika Grada Sinja dana
19. veljače 2015. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
o sufinanciranju prijevoza djece sa
smetnjama u psihofizičkom razvoju Centra
«Juraj Bonači» P.O. Sinj od kuće do Centra i
natrag
I
Grad Sinj će sufinancirati prijevoz
djece sa smetnjama u psihofizičkom razvoju
Centra «Juraj Bonači» P.O. Sinj od kuće do
Centra i natrag u iznosu od 2.000,00 kuna
mjesečno za jedanaest mjeseci godišnje s
početkom 1. siječnja 2015. godine.
II

Izvješće će se objaviti u Službenom
glasniku Grada Sinja.

Sredstva iz točke I ovog Zaključka
isplatit će se na teret
Programa 1005
Školstvo, Aktivnost 100501 Potpore učenicima
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i studentima, pozicija 46 - naknade građanima
i kućanstvima iz proračuna- sufinanciranje
cijene prijevoza učenika i studenata.

Aktivnost 100401 -Športski klubovi i udruge,
pozicija 41 - Tekuće donacije športskim
klubovima i udrugama – rezerva Programa.

Zamjenica gradonačelnika:
Kristina Križanac, struč.spec.oec.v.r.
..................

Zamjenica gradonačelnika:
Kristina Križanac, struč.spec.oec.v.r.
................

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
G R A D S I NJ
GRADONAČELNIK
Klasa: 402-01/15-01/48
Urbroj: 2175/01-03-15-1
Sinj, 04. ožujka 2015. godine
Na temelju članka 48. Zakona o
lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi
(NN br. 33/01,
60/01- vjerodostojno
tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12 i 19/13), članka 53. Statuta
Grada Sinja (Službeni glasnik Grada Sinja
broj 10/09 i 02/13), Odluke o određivanju
zamjenika obavljanja dužnosti gradonačelnika,
u
vrijeme
odsutnosti i
spriječenosti
gradonačelnika Grada Sinja u obavljanju te
dužnosti Klasa: 080-01/15-01/1, Urbroj:
2175/01-03-15-1 od 21. siječnja 2015. godine i
Punomoći Klasa: 080-01/15-01/1, Urbroj:
2175/01-03-15-2 od 21. siječnja 2015. godine,
Zamjenica gradonačelnika Grada Sinja dana
04. ožujka 2015. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
o odobravanju sredstava u iznosu od
10.139,92 kuna Nogometnom klubu Tekstilac
Sinj kao pomoć za podmirenje dijela duga za
struju

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
G R A D S I NJ
GRADONAČELNIK
Klasa: 402-01/15-01/64
Urbroj: 2175/01-03-15-2
Sinj, 26. ožujka 2015. godine
Na temelju članka 48. Zakona o
lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi
(NN br. 33/01,
60/01- vjerodostojno
tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12 i 19/13), članka 53. Statuta
Grada Sinja (Službeni glasnik Grada Sinja
broj 10/09 i 02/13), Odluke o određivanju
zamjenika obavljanja dužnosti gradonačelnika,
u
vrijeme
odsutnosti i
spriječenosti
gradonačelnika Grada Sinja u obavljanju te
dužnosti Klasa: 080-01/15-01/1, Urbroj:
2175/01-03-15-1 od 21. siječnja 2015. godine i
Punomoći Klasa: 080-01/15-01/1, Urbroj:
2175/01-03-15-2 od 21. siječnja 2015. godine,
Zamjenica gradonačelnika Grada Sinja dana
26. ožujka 2015. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
o odobravanju sredstava u iznosu od
15.000,00 kuna za uskrsne pakete samcima i
obiteljima korisnicima pomoći za uzdržavanje
s područja Grada Sinja

I
I
Odobravaju se sredstva u iznosu od
10.139,92 kuna Nogometnom klubu Tekstilac
Sinj kao pomoć za podmirenje dijela duga za
struju.
II
Sredstva iz točke I ovog Zaključka
isplatit će se na teret programa 1004 Šport,

Odobravaju se sredstva u iznosu od
15.000,00 kuna za uskrsne pakete samcima i
obiteljima korisnicima pomoći za uzdržavanje
s područja Grada Sinja.
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II

Sredstva iz točke I ovog Zaključka
isplatit će se na teret programa 1006 Socijalna
skrb, aktivnost 100601 – Pomoć socijalno
ugroženim obiteljima, pozicija 48 – Ostale
naknade građanima
i kućanstvima iz
proračuna – naknade u novcu.
Zamjenica gradonačelnika:
Kristina Križanac, struč.spec.oec.v.r.
...............
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18, OIB: 45925592301, kao pomoć u
saniranju štete od požara na obiteljskoj kući.
II
Sredstva iz točke I ovog Zaključka
isplatit će se na teret programa 1006 Socijalna
skrb, aktivnost 10061 - Pomoć socijalno
ugroženim obiteljima, pozicija 51-Ostale
naknade građanima i kućanstvima iz
proračuna - naknade u naravi.
Zamjenica gradonačelnika:
Kristina Križanac, struč.spec.oec.v.r.
................

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
G R A D S I NJ
GRADONAČELNIK
Klasa: 551-06/15-04/46
Urbroj: 2175/01-03-15-2
Sinj, 27. ožujka 2015. godine
Na temelju članka 48. Zakona o
lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi
(NN br. 33/01,
60/01- vjerodostojno
tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11 i 144/12), članka 53. Statuta Grada
Sinja (Službeni glasnik Grada Sinja broj 10/09
i 02/13), Odluke o određivanju zamjenika
obavljanja dužnosti gradonačelnika u vrijeme
odsutnosti i spriječenosti gradonačelnika
Grada Sinja u obavljanju te dužnosti, KLASA:
080-01/15-01/1, URBROJ: 2175/01-03-15-1
od 21. siječnja 2015. godine i Punomoći
KLASA: 080-01/15-01/1, URBROJ: 2175/0103-15-2 od 21. siječnja 2015. godine,
Zamjenica gradonačelnika Grada Sinja dana
27. ožujka 2015. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
o odobravanju sredstava u izosu od
10.000,00 kuna u građevinskom materijalu
Stipi Bitunjcu iz Sinja, Serdara Tomaševića
18, OIB: 45925592301, kao pomoć u
saniranju štete od požara na obiteljskoj kući
I
Odobravaju se sredstva u iznosu od
10.000,00 kuna u građevinskom materijalu
Stipi Bitunjcu iz Sinja, Serdara Tomaševića

III SAVJET MLADIH
Na temelju članka 15. Zakona o
savjetima mladih (“Narodne novine” broj
41/14) i članka 19. Odluke o osnivanju Savjeta
mladih Grada Sinja (“Službeni glasnik Grada
Sinja” broj 10/14) Savjet mladih Grada Sinja
na 4. sjednici održanoj dana 01. travnja 2015.
godine donio je
POSLOVNIK O RADU SAVJETA MLADIH
GRADA SINJA
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Poslovnikom o radu Savjeta
mladih Grada Sinja (u daljnjem tekstu
Poslovnik) pobliže se uređuje način rada
Savjeta mladih Grada Sinja (u daljnjem tekstu:
Savjet mladih), a posebice: konstituiranje
Savjeta mladih, izbor predsjednika i zamjenika
predsjednika Savjeta mladih, prava i dužnosti
članova i zamjenika članova Savjeta mladih,
donošenje akata Savjeta mladih, tijek sjednice
te druga pitanja značajna za rad Savjeta
mladih.
Članak 2.
Odredbe ovog Poslovnika primjenjuju
se na članove, zamjenike članova Savjeta
mladih i na druge osobe koje su nazočne i
sudjeluju u Savjetu mladih.
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Članak 3.
O pravilnoj primjeni odredaba ovog
Poslovnika brine predsjednik Savjeta mladih.






II.
KONSTITUIRANJE
MLADIH

SAVJETA

Članak 4.



Konstituirajuća sjednica Savjeta
mladih saziva se na način i u rokovima
utvrđenim Odlukom o osnivanju Savjeta
mladih Grada Sinja. Savjet mladih je
konstituiran izborom predsjednika Savjeta
mladih ako je na konstituirajućoj sjednici
nazočna većina članova Savjeta mladih.
Predsjedatelj konstituirajuće sjednice
ima do izbora predsjednika Savjeta mladih sva
prava i dužnosti predsjednika Savjeta mladih u
pogledu
predsjedanja
i
rukovođenja
sjednicom. Prvu sjednicu Savjeta mladih dužan
je sazvati predsjednik Gradskog vijeća. Nakon
izbora predsjednika Savjeta mladih izabrani
predsjednik preuzima predsjedanje sjednicom.



III. IZBOR PREDSJEDNIKA I
ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA SAVJETA
MALDIH TE NJIHOVA PRAVA I
DUŽNOSTI
Članak 5.
Predsjednika i zamjenika predsjednika
Savjeta mladih biraju članovi Savjeta mladih
na konstituirajućoj sjednici većinom glasova
svih članova.
O izboru predsjednika i zamjenika
predsjednika Savjeta mladih glasuje se javno.
Na prijedlog najmanje 1/3 članova Savjeta
mladih, Savjet mladih može odlučiti da se o
izboru predsjednika i zamjenika predsjednika
glasuje tajno.
Članak 6.
Savjet mladih ima predsjednika i
zamjenika predsjednika.
Predsjednik Savjeta mladih:
 zastupa i predstavlja Savjet
mladih,
 saziva i vodi sjednice Savjeta
mladih,
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predlaže dnevni red,
potpisuje akte Savjeta mladih,
brine se o izvršavanju odluka i
zaključaka Savjeta mladih
surađuje s gradskim upravnim
tijelima i drugim tijelima iz
područja vezanih za mlade i
skrb o mladima,
brine se o primjeni ovog
Poslovnika
brine o javnosti rada Savjeta
mladih
obavlja i druge poslove
sukladno odredbama Zakona o
savjetima mladih, Odluke i
ovog Poslovnika.
Članak 7.

Zamjenik predsjednika Savjeta
mladih:
 zamjenjuje predsjednika
Savjeta mladih u slučaju
njegove spriječenosti ili
odsutnosti,
 pomaže predsjedniku
Savjeta mladih u radu,
 obavlja
poslove
iz
djelokruga predsjednika
Savjeta mladih koje mu
povjeri
predsjednik
Savjeta mladih,
Za
vrijeme
dok
zamjenjuje
predsjednika Savjeta mladih, zamjenik
predsjednika Savjeta mladih ima sva prava i
ovlasti predsjednika. U obavljanju povjerenih
poslova zamjenik predsjednika Savjeta mladih
dužan se pridržavati uputa predsjednika
Savjeta mladih.
Članak 8.
Ako se u roku od 30 dana od dana
proglašenja službenih rezultata izbora za
članove Savjeta mladih ne izabere predsjednik
istog, Gradsko vijeće će objaviti novi javni
poziv za izbor članova i zamjenika članova
Savjeta mladih.
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Članak 9.

Članak 14.

Predsjednik i zamjenik predsjednika
Savjeta mladih mogu biti razriješeni dužnosti
prije isteka mandata na način i pod uvjetima
propisanim u Odluci i Zakonu o savjetima
mladih.
IV. NAČIN RADA
SAVJETA MLADIH

I
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ODLUČIVANJA

Članak 10.
Savjet mladih obavlja poslove iz svoga
djelokruga utvrđene Zakonom o savjetima
mladih, Odlukom, ovim Poslovnikom i drugim
propisima i aktima na sjednicama.
Članak 11.
Stručne i administrativne poslove za
potrebe Savjeta mladih obavlja Ured Grada
Grada Sinja.
V. SJEDNICE SAVJETA MLADIH

Savjet mladih može pravovaljano
odlučivati ako je sjednici nazočna većina
članova savjeta mladih.
Ako je član Savjeta mladih spriječen
sudjelovati
na
sjednici
savjeta
mladih,zamjenjuje ga njegov zamjenik te
pritom ima sva prava i obveze člana savjeta
mladih.
U radu savjeta mladih mogu
sudjelovati, bez prava glasa i stručnjaci iz
pojedinih područja vezanih za mlade i rad s
mladima.
Članak 15.
Nakon otvaranja sjednice, a prije
utvrđivanja dnevnog reda predsjednik Savjeta
utvrđuje nazočnost članova Savjeta. Ako
predsjednik Savjeta utvrdi da sjednici nije
nazočna većina članova Savjeta, predsjednik
odgađa sjednicu za određeni dan i sat.
Sjednica će se prekinuti i odgoditi i u slučaju
kada se za vrijeme sjednice utvrdi da nije
nazočna većina članova Savjeta.

Članak 12.
Članak 16.
Savjet mladih održava redovite i
izvanredne sjednice. Redovite sjednice se
održavaju najmanje jednom svaka tri mjeseca,
a po potrebi i češće. Predsjednik Savjeta
mladih dužan je sazvati i održati izvanrednu
sjednicu Savjeta mladih na prijedlog najmanje
1/3 članova Savjeta mladih u roku od petnaest
dana
od
dana
podnošenja
pisanog
obrazloženog zahtjeva za sazivanje izvanredne
sjednice.
Članak 13.
Sjednica Savjeta mladih u pravilu se
saziva pisanim putem, ali u iznimno hitnim
slučajevima i telefonom ili elektroničkom
poštom.
Uz poziv na sjednicu članovim Savjeta
mladih dostavlja se i prijedlog dnevnog reda s
materijalima o kojima će se voditi rasprava.
Najkasnije tri dana prije održavanja sjednice.
Poziv i materijali za sjednicu mogu se
dostaviti i elektroničkim putem.

Dnevni red se utvrđuje na početku
sjednice i predlaže ga predsjednik Savjeta
mladih.
Prijedlog dnevnog reda se može
mijenjati tako da se izostavi ili nadopuni nekim
od predmeta. Prilikom predlaganja promjene
dnevnog reda članovima se dostavljaju i
odgovarajući materijali. O predloženoj
promjeni se glasuje na način da se najprije
glasuje o prijedlogu da se pojedini predmet
izostavi iz dnevnog reda, zatim da se dnevni
red dopuni pojedinim predmetom, a potom o
dnevnom redu u cjelini.
Članak 17.
Ako na sjednici nije nazočan
izvjestitelj o predloženoj točki dnevnog reda,
Savjet mladih može odlučiti da se predmet
izostavi s dnevnog reda.
Članak 18.
Poslije utvrđivanja dnevnog reda,
prelazi se na usvajanje zapisnika s prethodne
sjednice.
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Svaki član Savjeta mladih ima pravo
iznijeti primjedbe na zapisnik s prethodne
sjednice. O osnovanosti primjedbe odlučuje se
na sjednici, bez rasprave. Ako se primjedba
prihvati, u zapisniku će se izvršiti potrebna
izmjena.
Nakon usvajanja zapisnika s prethodne
sjednice, pristupa se raspravi o pojedinim
točkama
dnevnog
reda,
redoslijedom
utvrđenim u dnevnom redu.
Članak 19.
Sjednicu vodi predsjednik Savjeta
mladih. Na početku rasprave o predmetu,
izvjestitelj podnosi kratko obrazloženje.
Prijave za riječ prima predsjednik Savjeta
mladih od otvaranja rasprave do zaključka
rasprave o pojedinoj točki dnevnog reda.
Predsjednik Savjeta mladih daje riječ
članovima Savjeta i drugim govornicima
redoslijedom kojim su prijavljeni.
Na sjednici se o svakom predmetu
najprije raspravlja, a zatim odlučuje, osim ako
Savjet mladih ne odluči drugačije.
Predsjednik Savjeta mladih zaključuje
raspravu o pojedinom predmetu kada utvrdi da
nema prijavljenih govornika.
Članak 20.
Savjet mladih donosi odluke većinom
glasova nazočnih članova.
Savjet mladih donosi većinom glasova
svih članova Savjeta mladih:
- Poslovnik o radu savjeta mladih,
- Program rada savjeta mladih,
- Odluku o izboru i razrješenju
predsjednika i zamjenika predsjednika
Savjeta mladih.
Član Savjeta mladih koji je neposredno
osobno zainteresiran za donošenje odluke o
nekom pitanju može sudjelovati u raspravi o
tom pitanju, ali je izuzet od odlučivanja.
Članak 21.
Glasovanje na sjednici je javno i
provodi se dizanjem ruku.
Članovi se izjašnjavaju “za“,
“protiv” i “suzdržan”.
Kod utvrđivanja dnevnog reda glasuje
se “za” i “protiv”.
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Rezultat
glasovanja
utvrđuje
predsjednik te objavljuje da li je prijedlog
prihvaćen ili odbijen.
Članak 22.
Red na sjednici održava predsjednik
Savjeta mladih.
U slučaju da sudionik sjednice svojim
ponašanjem ili izlaganjem remeti rad na
sjednici, predsjednik ga može opomenuti ili
prekinuti u govoru, a može mu i oduzeti riječ.
U slučaju kada narušavanje reda i
kršenje odredaba ovog Poslovnika dovodi u
pitanje
daljnje
održavanje
sjednice,
predsjednik ga može udaljiti sa sjednice.
Članak 23.
O radu sjednice vodi se zapisnik.
Zapisnik vodi zapisničar Savjeta mladih.
Zapisnik sadrži osnovne podatke o:
rednom broju sjednice, vremenu i mjestu
održavanja sjednice, imenima nazočnih i
nenazočnih članova, imenima i dužnostima
drugih nazočnih, dnevnom predu na sjednici,
prikazu tijeka sjednice sa nazivima prijedloga
o kojima se raspravljalo i odlučivalo, imenima
govornika, svakom podnesenom amandmanu,
rezultatima glasovanja o svakom pojedinom
predmetu te o donesenim zaključcima i aktima.
Zapisnik potpisuje zapisničar i
predsjednik Savjeta mladih.
VI. AKTI SAVJETA MLADIH
Članak 24.
Savjet mladih donosi Poslovnik o
svom radu, odluke i druge akte na temelju
prava i ovlaštenja utvrđenih Odlukom, a
potpisuje ih predsjednik Savjeta.
Savjet mladih donosi Program rada i
podnosi ga na odobravanje Gradskom vijeću
najkasnije do 30. rujna tekuće godine za
sljedeću kalendarsku godinu.
Ako se Programom rada za provedbu
planiranih aktivnosti predviđa potreba
osiguranja financijskih sredstava, Program
rada mora sadržavati i financijski plan, a
sredstva se na temelju financijskog plana
osiguravaju u proračunu Grada Sinja.
Savjet mladih podnosi godišnje
izvješće o svom radu Gradsko vijeću do 31.
ožujka tekuće godine za prethodnu godinu, te
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ga dostavlja na znanje Gradonačelniku Grada
Sinja.
VII. JAVNOST RADA
Članak 25.
Sjednice Savjeta mladih su javne.
Javnost može pratiti rad Savjeta
mladih, ali ne smije ometati njegov rad.
VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE
ODREDBE
Članak 26.
Prijedlog za izmjenu Poslovnika može
podnijeti svaki član Savjeta mladih.
Prijedlog iz ovog članka podnosi se
pismeno sa obrazloženjem predsjedniku
Savjeta mladih koji ga prosljeđuje na
razmatranje na prvu sljedeću redovnu
sjednicu.
Članak 27.
Na pitanja koja nisu uređena ovim
Poslovnikom na odgovarajući način se
primjenjuju odredbe Zakona o savjetu mladih i
Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada
Sinja.
Članak 28.
Danom stupanja na snagu ovog
Poslovnika prestaje važiti Poslovnik o radu
Savjeta mladih Grada Sinja donesen 19.
ožujka 2009. godine.
Članak 29.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom
glasniku Grada Sinja”.
Klasa: 021-05/15-01/26
Urbroj: 2175/01-01-15-2
Sinj, 01. travnja 2015. godine
PREDSJEDNICA SAVJETA MLADIH:
Anita Kudrić
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