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I  GRADONAČELNIK 
 
 

 

KLASA: 023-01/11-01/12 
URBROJ: 2175/01-03-17-7 
Sinj, 27. listopada 2017. godine 

 

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 
86/08 i 61/11), na prijedlog pročelnice Upravnog odjela za financije, te nakon savjetovanja sa sindikalnim povjerenikom, gradonačelnica Grada Sinja, 
Kristina Križanac, struč.spec.oec., dana 27. listopada 2017. godine, donosi 

 

PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA  
O UNUTARNJEM REDU  UPRAVNOG ODJELA ZA FINANCIJE 

 

Članak 1. 

U sastavnom dijelu Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za financije, Sistematizaciji radnih mjesta u Upravnom odjelu za financije 

(Službeni glasnik Grada Sinja broj 7/11, 1/14 i 7/14 dalje u tekstu: Sistematizacija), ispod radnog mjesta označenog  pod rednim brojem 5., dodaje se novo 

radno mjesto označeno pod rednim brojem 6., koje glasi: 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA 

 

    G R A D   S I NJ 

GRADONAČELNIK 
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R. br. Naziv radnog mjesta Potrebno stručno znanje Opis poslova radnog mjesta Broj 

izvršitelja Kategorija Potkategorij

a 

Razina Klasif. rang 

    6.      Blagajnik Srednja stručna sprema 
ekonomske, upravne ili 
društvene struke, najmanje 
jedna godina radnog iskustva 
na odgovarajućim poslovima, 
položen državni stručni ispit, 
znanje rada na računalu. 

Obavlja poslove blagajničkog poslovanja 
(uplate/isplate). 
Obavlja i druge stručne poslove koje mu povjeri 
pročelnik. 

1 

 

III  

 

Referent 

 

- 

 

11. 

 
Članak 2. 

 Ovaj Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za financije, stupa na snagu prvog dana nakon dana objave u 
Službenom glasniku Grada Sinja. 
 

GRADONAČELNICA  
Kristina Križanac, struč.spec.oec.v.r. 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
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KLASA: 023-01/11-01/13 
URBROJ: 2175/01-03-17-8 
Sinj, 27. listopada  2017. godine 
 

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 
86/08 i 61/11), na prijedlog vršiteljice dužnosti pročelnice Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje 
imovinom, te nakon savjetovanja sa sindikalnim povjerenikom, gradonačelnica Grada Sinja, Kristina Križanac, struč.spec.oec., dana 27. listopada 2017. 
godine, donosi 
 

PRAVILNIK 
O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU  UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNE 

DJELATNOSTI, GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM 
 

Članak 1. 
 

U sastavnom dijelu Pravilnika o unutarnjem redu  Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje imovinom, 
Sistematizaciji radnih mjesta u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje imovinom (Službeni glasnik Grada 
Sinja broj 7/11, 6/13 i 7/14, dalje u tekstu: Sistematizacija), radno mjesto označeno pod rednim broj  2, naziva: „Zamjenik pročelnika upravnog odjela“, 
ukida se. 
 
 
 

 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA 

 

    G R A D   S I NJ 

GRADONAČELNIK 
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Članak 2. 
 

U Sistematizaciji, ustrojava se novo radno mjesto pod rednim brojem 2.: 
 

R. br. Naziv radnog mjesta Potrebno stručno znanje Opis poslova radnog mjesta Broj 
izvršitelja Kategorija Potkategorij

a 
Razina Klasif. rang 

    2.      Viši savjetnik za komunalne poslove  
magistar struke ili stručni 
specijalist ekonomske ili pravne 
struke,  najmanje četiri godine 
radnog iskustva na 
odgovarajućim poslovima,  
položen državni stručni ispit, 
poznavanje rada na računalu te 
znanje engleskog jezika. 
 
 
 

Zamjenjuje odsutnog pročelnika Odjela, 
neposredno rukovodi službenicima zaduženima za 
poslove iz djelokruga komunalnih djelatnosti Grada 
te usklađuje njihov rad. 
Izravno obavlja stručne i savjetodavne poslove 
povezane sa djelovanjem Grada u području 
održavanja komunalne infrastrukture, naplate 
komunalnih davanja, održavanje komunalnog reda, 
prometa u Gradu. Proučava i stručno obrađuje 
najsloženija pitanja iz djelokruga rada odjela. 
Sudjeluje u pripremi prijedloga Proračuna i 
financijskog plana razdjela Odjela Grada za 
proračunsku godinu te sudjeluje u izradi prijedloga 
plana nabave za potrebe Odjela Grada,  te obavlja 
druge srodne poslove po nalogu pročelnika odjela. 

1 

 
II 

Viši 
savjetnik 

 
- 

 
4. 

 
Članak 3. 

 
Radno mjesto označeno pod rednim brojem  4. naziva: „Viši savjetnik za razvoj i gospodarstvo, vođenje projekata izgradnje i unutarnju koordinaciju“, ukida 
se. 
 
Dosadašnji redni brojevi od 5. do 25. radnih mjesta u Sistematizaciji radnih mjesta  Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, 
gospodarstvo i upravljanje imovinom, postaju redni brojevi od 4. do 24. 
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Članak 4. 
 

Radno mjesto označeno pod dosadašnjim rednim brojem  6. koje postaje redni broj 5.  naziva: „referent – administrativni tajnik“, ukida se. 
 
Dosadašnji redni brojevi od 6. do 24. radnih mjesta u Sistematizaciji radnih mjesta  Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, 
gospodarstvo i upravljanje imovinom, postaju redni brojevi od 5. do 23. 
 

Članak 5. 
 

U Sistematizaciji, iza dosadašnjeg rednog broja  7., koji postaje  redni broj 5., naziva: „Voditelj odsjeka za komunalne poslove “ ustrojavaju se nova radna 
mjesta pod rednim brojem 6., 7.,  i 8.: 
 

R. br. Naziv radnog mjesta Potrebno stručno znanje Opis poslova radnog mjesta Broj 
izvršitelja Kategorija Potkategorij

a 
Razina Klasif. rang 

    6.      Savjetnik za  komunalno gospodarstvo  
magistar struke ili stručni 
specijalist građevinske, pravne 
ili ekonomske  struke,  najmanje 
tri godine radnog iskustva na 
odgovarajućim poslovima, 
položen državni stručni ispit, 
poznavanje rada na računalu te 
znanje engleskog jezika.   

Zamjenjuje odsutnog voditelja Odsjeka. 
Pruža pomoć Voditelju odsjeka u poslovnima 
rukovođenja radom Odsjeka, osiguravanju 
zakonitosti rada te planiranju, organiziranju i 
koordiniranju rada unutar Odsjeka, kao i u vršenju 
kontrole i praćenju izvršenja poslova iz djelokruga 
rada Odsjeka. 
Koordinira rad komunalnih redara, vodi brigu o 
pravodobnoj primjeni Odluke o komunalnom redu 
kao i ostalim propisanim obvezama komunalnog 
redarstva. Vodi dnevnik rada komunalnih redara. 
Daje savjete Voditelju Odsjeka u realizaciji 
poslovnih procesa u Odsjeku, prioritetima u 
procesima, praćenju učinkovitosti rada službenika 
unutar Odsjeka te povećanju učinkovitosti rada 
službenika u Odsjeku. 
Redovito prati propise iz djelokruga rada Odsjeka, 
prezentira Voditelju izmjene u propisima te 
sudjeluje u predlaganju, izradi i izmjeni akata 
Odsjeka i praćenju njihove provedbe.  

1 

 
II 

 
Savjetnik 

 
- 

 
5. 
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R. br. Naziv radnog mjesta Potrebno stručno znanje Opis poslova radnog mjesta Broj 
izvršitelja Kategorija Potkategorij

a 
Razina Klasif. rang 

Po uputi Voditelja surađuje s drugim upravnim 
tijelima Grada, s mjesnim odborima i komunalnim i 
trgovačkim društvima u provedbi akata Odsjeka i 
propisa, te po uputi Voditelja surađuje s drugim 
tijelima u vezi s poslovima iz djelokruga rada 
Odsjeka, a po potrebi i sukladno uputi Voditelja 
prima stranke, sudjeluje na zajedničkim sastancima  
obavlja i druge poslove povjerene od strane 
Voditelja i pročelnika Odjela.  

R. br. Naziv radnog mjesta Potrebno stručno znanje Opis poslova radnog mjesta Broj 
izvršitelja Kategorija Potkategorij

a 
Razina Klasif. rang 

   7.      Viši stručni suradnik za poslove zaštite i očuvanja okoliša i 
energetsku učinkovitost 

magistar struke ili stručni 
specijalist tehničke  struke,  
najmanje jedna godine radnog 
iskustva na odgovarajućim 
poslovima, položen državni 
stručni ispit, poznavanje rada 
na računalu te znanje 
engleskog jezika.   

 
Koordinira poslove na zaštiti i očuvanju okoliša, 
energetskoj učinkovitosti te usmjerava rad i 
suradnju sa komunalnim poduzećima za obavljanje 
komunalnih djelatnosti. 
Redovito prati propise iz djelokruga rada Odsjeka, 
prezentira Voditelju izmjene u propisima te 
sudjeluje u predlaganju, izradi i izmjeni akata 
Odsjeka i praćenju njihove provedbe.  
Po uputi Voditelja surađuje s drugim upravnim 
tijelima Grada, s mjesnim odborima i komunalnim i 
trgovačkim društvima u provedbi akata Odsjeka i 
propisa, te po uputi Voditelja surađuje s drugim 
tijelima u vezi s poslovima iz djelokruga rada 
Odsjeka. 
Obavlja i druge poslove povjerene od strane 
Voditelja i pročelnika Odjela. 
 

1 

 
II. 

 
Viši stručni 
suradnik 

 
- 

 
6. 
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R. br. Naziv radnog mjesta Potrebno stručno znanje Opis poslova radnog mjesta Broj 
izvršitelja Kategorija Potkategorij

a 
Razina Klasif. rang 

 
 

R. br. Naziv radnog mjesta Potrebno stručno znanje Opis poslova radnog mjesta Broj 
izvršitelja Kategorija Potkategorij

a 
Razina Klasif. rang 

   8.      Stručni suradnik za obračun i naplatu komunalnih i 
drugih gradskih prihoda 

Sveučilišni prvostupnik struke 
ili stručni prvostupnik pravne 
ili ekonomske struke,  najmanje 
tri godine radnog iskustva na 
odgovarajućim poslovima, 
položen državni stručni ispit, 
poznavanje rada na računalu te 
znanje engleskog jezika.   

Vodi upravni postupak od donošenja 
prvostupanjskog rješenja o utvrđivanju obveze 
plaćanja komunalne naknade, vodne naknade, 
spomeničke rente i gradskih poreza do pokretanja 
prisilne naplate – ovrhe. Otvara i vodi 
knjigovodstvo sumnjivih i spornih potraživanja koje 
zatvara dovršetkom ovrhe. Po žalbama izjavljenim 
na prvostupanjska rješenja, sukladno zakonskim 
mogućnostima, donosi izmijenjena ili nova rješenja 
i/ili prosljeđuje spise nadležnom drugostupanjskom 
tijelu. Vodi evidenciju i prati tijek naplate 
potraživanja po pokrenutim postupcima prisilne 
naplate. Izrađuje mjesečna, kvartalna, polugodišnja 
i godišnja financijska i ostala izvješća o zaduženju i 
naplati gradskih prihoda. Izrađuje razne analize i 
izvješća za potrebe Pročelnika i Gradonačelnika. 
Vodi i odgovoran je za analitičko knjigovodstvo, 
knjigu izlaznih računa i salda konti kupaca, te iste 

1 

 
III. 

 
Stručni 
suradnik 

 
- 

 
8. 
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R. br. Naziv radnog mjesta Potrebno stručno znanje Opis poslova radnog mjesta Broj 
izvršitelja Kategorija Potkategorij

a 
Razina Klasif. rang 

usklađuje s glavnom knjigom Proračuna. Vodi i 
ažurira postojeću bazu podataka obveznika, te 
obrađuje i sistematizira podatke za nove obveznike 
gradskih poreza, komunalne i vodne naknade, te 
spomeničke rente. 
Vodi i sve ostale poslove preuzete Ugovorom s 
Hrvatskim vodama o naplati vodne naknade. 
Obavlja i druge poslove povjerene od strane 
Voditelja i pročelnika Odjela 
 

 
Dosadašnji redni brojevi od 6. do 23. radnih mjesta u Sistematizaciji radnih mjesta  Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, 
gospodarstvo i upravljanje imovinom, postaju redni brojevi od 9. do 26. 
 

Članak 6. 
 

U Sistematizaciji dosadašnji redni broj  8., koji postaje  redni broj 9., naziva: „Stručni suradnik za održavanje komunalne infrastrukture“, mijenja se i glasi: 
 

R. br. Naziv radnog mjesta Potrebno stručno znanje Opis poslova radnog mjesta Broj 
izvršitelja Kategorija Potkategorij

a 
Razina Klasif. rang 

    9.      Viši referent za održavanje komunalne infrastrukture Sveučilišni prvostupnik struke Obavlja stručne poslove na realizacije programa 1 



30. listopada  2017.                SLUŽBENI GLASNIK GRADA SINJA               Broj 12 - Stranica- 10 

R. br. Naziv radnog mjesta Potrebno stručno znanje Opis poslova radnog mjesta Broj 
izvršitelja Kategorija Potkategorij

a 
Razina Klasif. rang 

 
III. 

 
Viši referent 

 
- 

 
9. 

ili stručni prvostupnik tehničke 
struke,  najmanje jedna godina 
radnog iskustva na 
odgovarajućim poslovima, 
položen državni stručni ispit, 
poznavanje rada na računalu te 
znanje engleskog jezika.   

održavanja komunalne infrastrukture, organizira i 
nadzire izvršenje poslova na održavanju javne 
rasvjete, nerazvrstanih cesta i makadama, te 
predlaže mjere za  poboljšanje uređenja javno  
prometnih površina i signalizacije na gradskim 
prometnicama. 
Vodi katastar javne rasvjete. 
Obavlja i druge srodne poslove po nalogu  voditelja 
Odsjeka i pročelnika Odjela. 

 
Članak 7. 

 
Radno mjesto označeno pod dosadašnjim rednim brojem  13. koje postaje redni broj 14. naziva: „referent za administrativne poslove“, ukida se. 
 
Dosadašnji redni brojevi od 15. do 26. radnih mjesta u Sistematizaciji radnih mjesta  Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, 
gospodarstvo i upravljanje imovinom, postaju redni brojevi od 14. do 25. 
 

Članak 8. 
 

U Sistematizaciji, za radno mjesto pod dosadašnjim rednim brojem  15., koje ostaje redni broj 15. naziva: „Viši stručni suradnik za gospodarenje prostorom“ 
mijenja se opis poslova radnog mjesta i glasi: 
 
Opis poslova radnog mjesta 

Sudjeluje u izradi nacrta odluka i drugih akata iz 
djelokruga Odsjeka. Priprema ugovore i suglasnosti iz 
djelokruga Odsjeka koji se zaključuju s drugim pravnim i 
fizičkim osobama. Obavlja stalne složenije stručne 
poslove iz područja  gospodarenja nekretninama Grada 
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Opis poslova radnog mjesta 

Sinja. Proučava i stručno obrađuje popise iz tog 
područja, izrađuje nacrte općih i pojedinačnih akata, 
priprema podloge za izvješća i analize, te  prati stanje  i 
provođenja akata gradskih tijela iz tog područja, vodi 
očevidnike, registre i druge evidencije. 
Obavlja i druge srodne poslove po nalogu voditelja 
Odsjeka i pročelnika Odjela. procesima, praćenju 
učinkovitosti rada službenika unutar Odsjeka te 
povećanju učinkovitosti rada službenika u Odsjeku. 
Redovito prati propise iz djelokruga rada Odsjeka, 
prezentira Voditelju izmjene u propisima te sudjeluje u 
predlaganju, izradi i izmjeni akata Odsjeka i praćenju 
njihove provedbe.  
Po uputi Voditelja surađuje s drugim upravnim tijelima 
Grada, s mjesnim odborima i komunalnim i trgovačkim 
društvima u provedbi akata Odsjeka i propisa, te po uputi 
Voditelja surađuje s drugim tijelima u vezi s poslovima iz 
djelokruga rada Odsjeka, a po potrebi i sukladno uputi 
Voditelja prima stranke, sudjeluje na zajedničkim 
sastancima , te obavlja i druge poslove povjerene od 
strane Voditelja i pročelnika Odjela.  
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Članak 9. 
 
U Sistematizaciji, iza radnog mjesta pod dosadašnjim rednim brojem  15., koje ostaje redni broj 15. naziva: „Viši stručni suradnik za gospodarenje 
prostorom“ ustrojava se novo radno mjesta pod rednim brojem 16.: 
 

R. br. Naziv radnog mjesta Potrebno stručno znanje Opis poslova radnog mjesta Broj 
izvršitelja Kategorija Potkategorij

a 
Razina Klasif. rang 

    16.      Stručni suradnik za korištenje javnih površina Sveučilišni prvostupnik struke 
ili stručni prvostupnik 
ekonomske, pravne, tehničke ili 
agronomske  struke,  najmanje 
tri godine radnog iskustva na 
odgovarajućim poslovima, 
položen državni stručni ispit, 
poznavanje rada na računalu te 
znanje engleskog jezika.   

Vodi evidenciju o korištenje javnih površina, 
provodi natječaje za davanje u zakup javnih 
površina, organizira korištenje javnih površina za 
prigodne prodaje, manifestacije i dr. Obavlja stalne 
složenije stručne poslove iz područja  gospodarenja 
nekretninama i korištenjem javnih površina na 
području Grada Sinja. Proučava i stručno obrađuje 
popise iz tog područja, izrađuje nacrte općih i 
pojedinačnih akata, priprema podloge za izvješća i 
analize, te  prati stanje  i provođenja akata gradskih 
tijela iz tog područja, vodi očevidnike, registre i 
druge evidencije. 
Obavlja i druge srodne poslove po nalogu  voditelja 
Odsjeka i pročelnika Odjela. 

1 

 
III. 

 
Stručni 
suradnik 

 
- 

 
8. 

 
Dosadašnji redni brojevi od 16. do 25. radnih mjesta u Sistematizaciji radnih mjesta  Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, 
gospodarstvo i upravljanje imovinom, postaju redni brojevi od 17. do 26. 
 

Članak 10. 
 

U Sistematizaciji, za radno mjesto pod dosadašnjim rednim brojem  16. koje postaje redni broj 17. naziva: „Stručni suradnik za stambena pitanja“ mijenja se 
opis poslova radnog mjesta i glasi: 
 
Opis poslova radnog mjesta 
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Opis poslova radnog mjesta 

Obavlja stalne stručne poslove iz područja 
knjigovodstvene evidencije o prodanim stanovima, 
stanovima u otkupu, koji su bili u vlasništvu Grada Sinja. 
Poduzima radnje za opomene i utuživanja zbog 
neurednog plaćanja otkupa stana.  
Vodi evidenciju stanova u vlasništvu Grada. Poduzima 
radnje za opomene i tužbe zbog ne plaćanja najamnine po 
ugovoru o najmu. Surađuje s upraviteljima stambenih 
zgrada. Vodi evidenciju o zahtjevima za davanje stanova 
u najam, o urednosti plaćanja najamnine stanova u 
vlasništvu Grada Sinja. Vodi analitiku plaćanja 
komunalnog doprinosa, te se brine o urednoj naplati 
istog. Vodi poslove stambenog zbrinjavanja kao servis 
Agenciji za promet nekretnina RH. 
Obavlja analitičku evidenciju objekta po zaduženju 
komunalne  naknade i komunalnog doprinosa, izrađuje 
rješenja o visini komunalne naknade i komunalnog 
doprinosa. Izrađuje rješenja o ovrsi komunalne naknade i 
komunalnog doprinosa. 
Obavlja i druge srodne poslove po nalogu voditelja 
Odsjeka i pročelnika Odjela. 
 

Članak 11. 
 

U Sistematizaciji, za radno mjesto pod dosadašnjim rednim brojem  19. koje postaje redni broj 20. naziva: „Savjetnik za poduzetništvo, EU fondove i 
međunarodnu suradnju“ , u rubrici „Broj izvršitelja“, broj „1“ zamjenjuje se brojem „2“. 
 

Članak 12. 
 
U Sistematizaciji, za radno mjesto pod dosadašnjim rednim brojem  21. koje postaje redni broj 22. naziva: „Viši stručni suradnik za prostorno uređenje“ , u 
rubrici „Broj izvršitelja“, broj „1“ zamjenjuje se brojem „2“. 
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Članak 13. 

 
U Sistematizaciji, za radno mjesto pod dosadašnjim rednim brojem  24. koje postaje redni broj 25. naziva: „Viši stručni suradnik za poljoprivredu“ mijenja se 
opis poslova radnog mjesta i glasi: 
 
Opis poslova radnog mjesta 

Obavlja stručne poslove izrade smjernica i programa 
razvoja poljoprivrede, stočarstva, vinogradarstva, 
voćarstva i šumarstva. 
Potiče rentabilno gospodarenje resursima 
poljoprivrednog zemljišta, vode, šuma i stočarske 
proizvodnje. 
Vodi brigu o zaštiti visoko vrijednog zaštićenog bilja na 
području Grada. Surađuje sa uredima SDŽ, 
Gospodarskom komorom, resornim ministarstvima, 
resornim agencijama i službama. Vodi evidenciju 
korištenja državnog poljoprivrednog zemljišta, te 
privatnog zemljišta sukladno važećim propisima. 
Poduzima radnje radi redovite naplate korištenja 
državnog zemljišta. 
Obavlja poslove na osmišljavanju i organiziranju 
uređenja i održavanja javnih zelenih površina. 
Vodi poslove zelenog redarstva sukladno važećim 
propisima, te obavlja i druge srodne poslove po nalogu 
voditelja Odsjeka i pročelnika Odjela. 
 
 

Članak 14. 
Radno mjesto označeno pod dosadašnjim rednim brojem  25. koje postaje redni broj 26. naziva: „Stručni suradnik za poljoprivredu i zeleno redarstvo“, ukida 
se. 
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Članak 15. 
 
 Ovaj Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, gospodarstvo i 
upravljanje imovinom, stupa na snagu prvog dana nakon dana objave u Službenom glasniku Grada Sinja. 
 

GRADONAČELNICA  
Kristina Križanac, struč.spec.oec.v.r 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
KLASA: 023-01/11-01/11 
URBROJ: 2175/01-03-17-8 
Sinj, 27. listopada  2017. godine 
 

 
Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 

86/08 i 61/11), na prijedlog vršitelja dužnosti predstojnika Ureda Grada, te nakon savjetovanja sa sindikalnim povjerenikom, gradonačelnica Grada Sinja, 
Kristina Križanac, struč.spec.oec., dana 27. listopada 2017. godine, donosi 

 
PRAVILNIK 

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU  UREDA GRADA 
 
 
 

 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA 

 
     

G R A D   S I NJ 
 

GRADONAČELNIK 
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Članak 1. 
 

U sastavnom dijelu Pravilniku o unutarnjem redu Ureda Grada, Sistematizaciji radnih mjesta u Uredu Grada (Službeni glasnik Grada Sinja broj 
7/11, 6/13 i 7/14, dalje u tekstu: Sistematizacija), radno mjesto označeno pod rednim broj  2, naziva: „Zamjenik predstojnika Ureda Grada“, ukida se. 

 
Članak 2. 

 
U Sistematizaciji, ustrojava se novo radno mjesto pod rednim brojem 2.: 
 

R. br. Naziv radnog mjesta Potrebno stručno znanje Opis poslova radnog mjesta Broj 
izvršitelja Kategorija Potkategorij

a 
Razina Klasif. rang 

    2.      Viši savjetnik za poslove društvenih djelatnosti i poslove 
sigurnosti  

 
magistar struke ili stručni 
specijalist pravne, društvene ili 
humanističke struke, najmanje 
četiri godine radnog iskustva 
na odgovarajućim poslovima,  
položen državni stručni ispit, 
poznavanje rada na računalu te 
znanje engleskog jezika 
 
 
 

Zamjenjuje odsutnog  predstojnika Ureda. 
Neposredno rukovodi službenicima zaduženima za 
poslove iz djelokruga društvenih djelatnosti Grada 
te usklađuje njihov rad, izravno obavlja stručne i 
savjetodavne poslove povezane sa djelovanjem 
Grada u području zdravstva, socijalne skrbi, 
predškolskog odgoja, prosvjete, kulture i športa 
surađuje s drugim upravnim tijelima sa čijim su 
djelokrugom povezani spomenuti postupci. Pomaže 
predstojniku u organizaciji stručnog rada unutar 
odjela, proučava i stručno obrađuje najsloženija 
pitanja iz djelokruga rada odjela. Sudjeluje u 
pripremi prijedloga Proračuna i financijskog plana 
razdjela Ureda Grada za proračunsku godinu te 
sudjeluje u izradi prijedloga plana nabave za 
potrebe Ureda Grada. 
 
Proučava i prati propise  iz područja civilne zaštite, 
zaštite od požara te druge propise iz djelokruga 
rada. Prati rad vatrogastva, HGSS-a, civilne zaštite 
i drugih operativnih snaga sustava  civilne zaštite. 
Surađuje s ovlaštenim pravnim osobama i službama 
radi koordinacije  i blagovremenog izvršenja 

1 

 
II  

Viši 
savjetnik 

 
- 

 
4. 
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R. br. Naziv radnog mjesta Potrebno stručno znanje Opis poslova radnog mjesta Broj 
izvršitelja Kategorija Potkategorij

a 
Razina Klasif. rang 

postavljenih zadataka. Organizira i usklađuje  rad 
na poslovima zaštite od požara. Sudjeluje u izradi 
procjene ugroženosti od požara pri izradi  
godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite 
od požara, kao i u osposobljavanju službenika i 
namještenika za rad na siguran način kao i zaštitu 
od požara. Obavlja poslove zaštite imovine od 
požara, brine se protupožarnoj sigurnosti  i 
ispravnosti (atestiranju) svih aparata vezanih za 
zaštitu od požara. 
  U svom radu ima samostalnost ograničenu općim i 
specifičnim uputama predstojnika , te obavlja druge 
srodne poslove po nalogu predstojnika Ureda.  

 
 

Članak 3. 
 

Radno mjesto označeno pod rednim brojem  3. naziva: „Viši savjetnik gradonačelnika za  pravno – poslovnu, organizacijsku  i unutarnju koordinaciju“ 
mijenja se i glasi: 
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R. br. Naziv radnog mjesta Potrebno stručno znanje Opis poslova radnog mjesta Broj 
izvršitelja Kategorija Potkategorij

a 
Razina Klasif. rang 

    3.      Savjetnik gradonačelnika za  pravno – poslovnu, 
organizacijsku  i unutarnju koordinaciju 

magistar struke ili stručni 
specijalist pravne struke,  
najmanje tri godine radnog 
iskustva na odgovarajućim 
poslovima, položen državni 
stručni ispit, poznavanje rada 
na računalu te znanje 
engleskog jezika.   

Obavlja najsloženije zadatke izrade i provedbe 
općih i drugih akata, strategija i programa vođenja  
projekata. Pruža potporu i stručnu pomoć 
gradonačelniku, predsjedniku gradskog vijeća, 
predstojniku Ureda Grada i ostalim upravnim 
tijelima u rješavanju najsloženijih zadataka iz 
određenih područja. 
U svom radu ima samostalnost ograničenu općim i 
specifičnim uputama predstojnika. Odgovoran je za 
pravilnu primjenu postupaka i metoda rada te 
donošenje odluka od značaja za područje 
djelokruga Ureda Grada, izravno obavlja stručne i 
savjetodavne poslove povezane sa sudjelovanjem 
Grada u sudskim, upravnim i imovinsko-pravnim 
postupcima, kao i registracijskim postupcima 
(gradske ustanove i trgovačka društva u vlasništvu 
Grada. Obavlja poslove povezane s unutarnjim 
ustrojstvom gradske uprave,  razvijanjem socijalnog 
partnerstva i  unutarnjim nadzorom. 
Sudjeluje u provedbi postupaka ovrhe iz nadležnosti 
Grada i sudske ovrhe, te obavlja druge srodne 
poslove po nalogu predstojnika Ureda. 
 

1 

 
II  

 
Savjetnik 

 
- 

 
5. 

 
 

Članak 4. 
 

Radno mjesto označeno pod rednim brojem  20. naziva: „Stručni suradnik za rad s udrugama građana, poslove zaštite na radu i zaštite od požara“ 
ukida se. 
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Dosadašnji redni broj 21. u Sistematizaciji radnih mjesta  Ureda Grada, naziva: „Administrativni referent“ postaje redni broj 20. 
 

Članak 5. 
 

U Sistematizaciji, za radno mjesto pod dosadašnjim rednim brojem  21. koje postaje redni broj 20. naziva: „Administrativni referent“ mijenja se opis 
poslova radnog mjesta i glasi: 

 
 

 
Opis poslova radnog mjesta 

Obavlja administrativne poslove za potrebe Odsjeka, kao 
i  jednostavnije stručne poslove  iz područja Odsjeka. 
Pomaže u izradi izvješća, vodi evidenciju korisnika i 
priprema materijale za rad Socijalnog vijeća. Prikuplja 
izvješća udruga i javnih ustanova. Obavlja  prijepis i 
informatičku obradu podataka za potrebe Odsjeka. 
Sudjeluje u planiranju, nabavi i raspodjeli uredskog 
materijala i potrepština, te  obavlja i druge srodne 
poslove po nalogu voditelja Odsjeka i predstojnika 
Ureda. 
Obavlja i druge srodne poslove po nalogu  voditelja 
Odsjeka i predstojnika Ureda. 

 
 

Članak 6. 
 

 Ovaj Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Ureda Grada, stupa na snagu prvog dana nakon dana objave u Službenom glasniku 
Grada Sinja. 
 

GRADONAČELNICA  
Kristina Križanac, struč.spec.oec.v.r. 

_______________________________________________________________________________________________________________________________
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Klasa: 080-01/17-01/18 
Ur.broj: 2175/01-03-17-2 
Sinj, 13. listopada 2017. godine  
 
Na temelju članka 30. Zakona o vatrogastvu 
(„NN 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 
174/04, 38/09, 80/10), članka 5. Odluke o 
osnivanju javne ustanove Javna vatrogasna 
postrojba Grada Sinja (“Službeni glasnik 
Grada Sinja broj 09/14 i 04/16) i članka 20. st. 
1. Statuta  Javne vatrogasne postrojbe Grada 
Sinja, a na prijedlog Upravnog vijeća Javne 
vatrogasne postrojbe Grada Sinja od 12. 
listopada  2017. godine, gradonačelnica 
Grada Sinja Kristina Križanac, 
struč.spec.oec., dana 13. listopada 2017. 
godine, donosi  
 

O D L U K U 
o imenovanju ravnatelja (zapovjednika) Javne 

vatrogasne postrojbe Grada Sinja 
 
I. 
Stipe Ančić, OIB: 13285541275, Sinj, Braće 
Radića 1 a, br. O.I.: 102842758  imenuje se za 
ravnatelja  (zapovjednika) javne ustanove 
„Javna vatrogasna postrojba Grada Sinja“. 
 
II. 
Ravnatelj (zapovjednik)  se imenuje na vrijeme 
od četiri (4) godine, počevši od dana 13. 
listopada 2017. godine.  
 
III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, 
a objaviti će se u Službenom glasniku Grada 
Sinja i na oglasnoj ploči Javne vatrogasne 
postrojbe Grada Sinja. 
 
 

OBRAZLOŽENJE 
 
Dana 28. rujna 2017. godine, Upravno vijeće 
Javne vatrogasne postrojbe Grada Sinja  
raspisalo je natječaj za imenovanje ravnatelja 
(zapovjednika) ustanove Javna vatrogasne 
postrojbe Grada Sinja. 
 
Javni natječaj objavljen je na oglasnoj ploči i 
internet stranicama HZZ-a, te internet  stranici 
Grada Sinja: www.sinj.hr. 
 
U natječajnom roku od osam dana koji je 
istekao 06. listopada 2017. godine, na javni 
natječaj pristigla je  prijava Stipe Ančića,  
Sinj, Braće Radića 1 a.        
 
Nakon otvaranja predmetne  prijave, utvrđeno 
je da je ista pravovremena i potpuna te u 
potpunosti ispunjava  formalne uvjete 
natječaja. 
 
 
Dana 11. listopada 2017. godine, Upravno 
vijeće Javne vatrogasne postrojbe Grada Sinja 
na svojoj 3. sjednici, nakon pregledane 
dokumentacije i obavljenog razgovora s 
jedinim kandidatom prijavljenim na natječaj, 
jednoglasno je donijelo odluku da se za 
ravnatelja (zapovjednika)  Javne vatrogasne 
postrojbe Grada Sinja,  predloži  Stipe Ančić, 
OIB: 13285541275, Sinj, Braće Radića 1 a, br. 
O.I.: 10284275, obzirom da udovoljava svim 
traženim uvjetima natječaja, a ujedno je i 
jedini kandidat. 
 
Sukladno odredbama članka 30. Zakona o 
vatrogastvu („NN 106/99, 117/01, 36/02, 
96/03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/10) 
zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe kao i 
njegova zamjenika imenuje gradonačelnik, 
stoga je na prijedlog Upravnog vijeća 
sukladno uvodno citiranom zakonu i sukladno 
odredbama članka 20.st.1. Statuta  Javne 
vatrogasne postrojbe Grada Sinja, donesena 
odluka kako to stoji u dispozitivu ove Odluke.  
 
Uputa o pravnom lijeku: 
Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba, ali se 
može tužbom pokrenuti upravni spor pred 
Upravnim sudu Republike Hrvatske u Splitu, u 
roku od 15 dana od dana dostave ove Odluke.  
    
Gradonačelnica  

 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA 

 

    G R A D   S I NJ 

GRADONAČELNIK 
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              Kristina Križanac, struč.spec.oec.v.r. 
______________________________________ 
 
 

Klasa: 080-01/17-01/19 
Ur.broj: 2175/01-03-17-2 
Sinj, 13. listopada 2017. godine  

 
 
Na temelju članka 30. Zakona o vatrogastvu 
(„NN 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 
174/04, 38/09, 80/10), članka 5. Odluke o 
osnivanju javne ustanove Javna vatrogasna 
postrojba Grada Sinja (“Službeni glasnik 
Grada Sinja broj 09/14 i 04/16), članka 20. st. 
1. u svezi sa čl. 24. Statuta  Javne vatrogasne 
postrojbe Grada Sinja, a na prijedlog 
Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe 
Grada Sinja od 12. listopada  2017. godine, 
gradonačelnica Grada Sinja Kristina 
Križanac, struč.spec.oec., dana 13. listopada 
2017. godine, donosi  

 
O D L U K U 

o imenovanju zamjenika ravnatelja 
(zapovjednika) Javne vatrogasne postrojbe 

Grada Sinja 
 

I. 

Saša Vuković, OIB: 54502488999, Sinj, Ivana 
Meštrovića 27, imenuje se za zamjenika 
ravnatelja (zapovjednika) javne ustanove 
„Javna vatrogasna postrojba Grada Sinja“. 
 

II. 
Zamjenik ravnatelja (zapovjednika)  se 
imenuje na vrijeme od četiri (4) godine, 
počevši od dana 13. listopada 2017. godine.  

 
III. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, 
a objaviti će se u Službenom glasniku Grada 

Sinja i na oglasnoj ploči Javne vatrogasne 
postrojbe Grada Sinja. 
 

OBRAZLOŽENJE 

Dana 28. rujna 2017. godine, Upravno vijeće 
Javne vatrogasne postrojbe Grada Sinja  
raspisalo je natječaj za imenovanje zamjenika 
ravnatelja (zapovjednika) Javne vatrogasne 
postrojbe Grada Sinja. 
 
Javni natječaj objavljen je na oglasnoj ploči i 
internet stranicama HZZ-a, te internet  stranici 
Grada Sinja: www.sinj.hr. 
 

U natječajnom roku od osam dana koji je 
istekao 06. listopada 2017. godine, na javni 
natječaj pristigle su dvije  prijave, i to prijave: 
 
1) Saše Vukovića,  Sinj, Ivana Meštrovića 27, 
2) Nikole Vučkovića,Sinj, Vlahe Bukovca 22. 
 
Dana 11. listopada 2017. godine, Upravno 
vijeće Javne vatrogasne postrojbe Grada Sinja 
na svojoj 3. sjednici, nakon pregledane 
dokumentacije i obavljenog razgovora s 
obojicom  kandidata prijavljenim na natječaj, 
većinom glasova  je donijelo odluku da se za 
zamjenika ravnatelja (zapovjednika)  Javne 
vatrogasne postrojbe Grada Sinja,  predloži  
Saša Vuković, OIB: 54502488999, Sinj, Ivana 
Meštrovića 27. 
 
Sukladno odredbama članka 30. Zakona o 
vatrogastvu („NN 106/99, 117/01, 36/02, 
96/03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/10) 
zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe kao i 
njegova zamjenika imenuje gradonačelnik, 
stoga je na prijedlog Upravnog vijeća 
sukladno uvodno citiranom zakonu i sukladno 
odredbama članka 20. t.1. Statuta  Javne 
vatrogasne postrojbe Grada Sinja, donesena 
odluka kako to stoji u dispozitivu ove Odluke. 
 
Uputa o pravnom lijeku: 

Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba, ali se 
može tužbom pokrenuti upravni spor pred 
Upravnim sudom Republike Hrvatske u Splitu, 
u roku od 15 dana od dana dostave ove 
Odluke.  
    

Gradonačelnica                                                                                                
Kristina Križanac, struč.spec.oec.v.r. 

__________________________________ 
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Klasa: 944-01/13-01/29 
Urbroj: 2175/01-03-17-2 
 Sinj, 11. rujna 2017. godinu 

                                                                                       
Na temelju  članka 53. Statuta Grada 

Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ broj 
10/09 i 2/13) i članka 15. stavak 2. Odluke o 
uvjetima i postupku raspolaganja sa 
zemljištem na području Gospodarske zone 
Kukuzovac Sinj („Službeni glasnik Grada 
Sinja“ broj 08/11, 09/11, 11/11, 03/15 i 04/15) 
Gradonačelnica Grada Sinj, Kristina 
Križanac, struč.spec.oec., dana  11. rujna 
2017.  godine, donijela je 

 
 

R J E Š E N J E 
o razrješenju  predsjednika i članova 

Povjerenstva za provedbu natječaja za prodaju 
/ pravo građenja građevinskog zemljišta na 

području Gospodarske zone Kukuzovac 
 

I. 
 

 U Povjerenstvu za provedbu natječaja 
za prodaju / pravo građenja građevinskog 
zemljišta na području Gospodarske zone 
Kukuzovac, razrješuju se: 
 

1. Kristina Križanac, struč. spec. 
oec. 

2. Zlatko Ugrin, dipl.oec.  
3. Ankica Panza,dipl.oec,  
4. Igor Vidalina, dipl.iur.  
5. Dijana Breko, dipl.iur.,  

 
II. 
 

 Ovo Rješenje stupa na snagu danom 
donošenja i objavit će se  u „Službenom 
glasniku Grada Sinja“. 
 
 

 
Gradonačelnica: 

Kristina Križanac, struč.spec.oec.v.r 
______________________________________ 
 

Klasa: 944-01/17-01/7 
Urbroj: 2175/01-03-17-1 
 Sinj, 11. rujna 2017. godinu 

    

Na temelju  članka 53. Statuta Grada 
Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ broj 
10/09 i 2/13) i članka 15. stavak 2. Odluke o 
uvjetima i postupku raspolaganja sa 
zemljištem na području Gospodarske zone 
Kukuzovac Sinj („Službeni glasnik Grada 
Sinja“ broj 08/11, 09/11, 11/11, 03/15 i 04/15) 
Gradonačelnica Grada Sinj, Kristina 
Križanac, struč.spec.oec., dana  11. rujna 
2017.  godine, donijela je 

  

R J E Š E N J E 
o imenovanju  predsjednika i članova 

Povjerenstva za provedbu natječaja za prodaju 
/ pravo građenja građevinskog zemljišta na 

području Gospodarske zone Kukuzovac 
 

I. 

 U Povjerenstvu za provedbu natječaja 
za prodaju / pravo građenja građevinskog 
zemljišta na području Gospodarske zone 
Kukuzovac, imenuju se: 
 

1. Denis Glavan, oec., zamjenik 
gradonačelnice Grada Sinja –   
predsjednik 

2.  Zlatko Ugrin, dipl.oec. zamjenik 
gradonačelnice Grada Sinja – 
član 

3. Ankica Panza,dipl.oec, v.d. 
pročelnica Upravnog odjela za 
prostorno uređenje, komunalne 
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djelatnosti, gospodarstvo i 
upravljanje imovinom Grada 
Sinja – član 

4. Igor Vidalina, dipl.iur. v.d. 
predstojnik Ureda  Grada Sinja 
– član  

5. Dijana Breko, dipl.iur., 
direktorica Gospodarske zone 
Kukuzovac Sinj – član. 

 
II. 
 

 Povjerenstvo obavlja poslove sukladno 
Odluci o uvjetima i raspolaganju sa zemljištem 
na području Gospodarske zone Kukuzovac. 

 
III. 

 
Ovo Rješenje stupa na snagu danom 

donošenja i objavit će se  u „Službenom 
glasniku Grada Sinja“. 

 
Gradonačelnica:            

Kristina Križanac, struč.spec.oec.v.r. 
_____________________________________ 

 
Klasa: 080-01/14-01/2 
Ur.broj: 2175/01-03-17-2 
Sinj, 11. rujna  2017. godine  

 
 
Na temelju 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), Gradonačelnica Grada Sinja, Kristina 
Križanac, struč.spec.oec., dana 11. rujna 2017. 
godine,  donosi 

 
ODLUKU 

o razrješenju dužnosti predstavnika Grada 
Sinja u Skupštini trgovačkog društva  

Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o., 
Sinj 

 
I. 

Ivica Romac, Glavice 670, Sinj,  
OIB:57534849552, razrješuje se dužnosti 
predstavnika Grada Sinja  u Skupštini 
trgovačkog društva Vodovod i odvodnja 
Cetinske krajine d.o.o., Sinj, kojeg je Grad Sinj  
suosnivač i suvlasnik, s danom 15. rujna 2017. 
godine. 
 

II. 
Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u „Službenom 
glasniku Grada Sinja“. 
 

Gradonačelnica  
Kristina Križanac, struč.spec.oec.v.r. 

_____________________________________ 
 

Klasa: 080-01/17-01/16 
Ur.broj: 2175/01-03-17-1 
Sinj,  14. rujna 2017. godine  

 
 
Na temelju 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), Gradonačelnica Grada Sinja, Kristina 
Križanac, struč.spec.oec., dana 14. rujna 2017. 
godine,  donosi 

 
 

ODLUKU 
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o imenovanju predstavnika Grada Sinja u 
Skupštinu trgovačkog društva 

 Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o., 
Sinj 

 
I. 
 

Ankica Panza,  Bazana 25, Sinj,  OIB: 
46300363301,  imenuje se za predstavnika 
Grada Sinja u Skupštinu trgovačkog društva 
Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o., 
Sinj, kojeg je Grad Sinj  suosnivač i suvlasnik, 
s danom 15. rujna 2017. godine. 
 

II. 
 

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

Gradonačelnica  
Kristina Križanac, struč.spec.oec.v.r. 

______________________________________ 

Klasa: 080-01/17-01/14 
Urbroj: 2175/01-03-17-1 
Sinj,  14. kolovoza 2017. godine  

 
Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. 
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 
144/12, 19/13 – pročišćeni tekst i 137/15), 
članka 53. Statuta Grada Sinja (“Službeni 
glasnik Grada Sinja broj 10/09 i 02/13) i 
članka 5. Odluke o osnivanju javne ustanove 
Javna vatrogasna postrojba Grada Sinja 
(“Službeni glasnik Grada Sinja broj 09/14 i 
04/16),  Gradonačelnica Grada Sinja, dana 
14. kolovoza 2017. godine, donijela je  
   

O D L U K U 
o imenovanju predsjednika i članova 

Upravnog vijeća 
Javne vatrogasne postrojbe Grada Sinja  

  
I. 

U Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe 
Grada Sinja, od strane osnivača Grada Sinja,  
imenuju se: 
 

- Filip Klari ć Kukuz,  OIB: 
14330219566, Sinj, Brnaze 782 B,  za 
predsjednika; 
- Ivica Panza,  OIB: 83967242569, 
Sinj, Bazana 25, za člana; 
- Jerko Ivandić, OIB: 04371451905, 
Sinj, Ante Starčevića 1 A, za člana; 
- Željko Poljak, OIB: 32579904817, 
Sinj, Put ferate 11,  za člana.   
 

II.  
Predsjednik i članovi Upravnog vijeća iz točke 
I. ove Odluke imenuju se na vrijeme od četiri 
godine.  
   

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

GRADONAČELNICA 
Kristina Križanac, struč.spec.oec.v.r. 

_____________________________________ 

 

 
Klasa: 363-01/17-01/93 
Ur.broj: 2175/01-03-17-3 
Sinj, 23. listopada  2017. god.   

         Na  temelju  članka 16. Zakona o 
koncesijama (Narodne novine br. 69/17), 
članka 3. Zakona  o  komunalnom 
gospodarstvu (Narodne  novine  br. 36/95, 
70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 
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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, 147/14 i 36/15), članka 3. Odluke o 
komunalnim djelatnostima koje će se obavljati 
davanjem koncesije (Službeni glasnik Grada 
Sinja br. 6/11) i članka 53. Statuta  Grada 
Sinja (“Službeni glasnik Grada Sinja” br. 
10/09 i 2/13), Gradonačelnica Grada Sinja 
dana  23. listopada 2017. godine, donijela je 
 

ODLUKU 
o imenovanju Stručnog povjerenstva za 

dodjelu koncesije 
za obavljanje dimnjačarskih poslova na 

području Grada Sinja 
 

       Članak 1. 
 

Imenuje se Stručno povjerenstvo za dodjelu  
koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova 
na području Grada Sinja (u daljnjem 
tekstu:Stručno povjerenstvo) u sastavu:  
     1.   Ankica Panza, dipl.oec., posjeduje 
važeći certifikat iz područja javne nabave 
          -  predsjednica 
     2.   Ivana Majić, dipl.ing. - član 
     3.   Tonći Pletikosić, dipl.uir. - član 
     4.    Anka Grčić, dipl.oec. - član 
     5.    Damir Domazet, ing. - član         
                                                              

Članak 2. 
Zadaci Stručnog povjerenstva su: 
- suradnja s davateljem koncesije pri izradi 
analize davanja koncesije  i/ili studije 
opravdanosti  davanja koncesije, pri pripremi 
utvrđivanja uvjeta za davanje koncesije 
određenih posebnim zakonom i izradi 
dokumentacije za nadmetanje te pri definiranju 
uvjeta sposobnosti i kriterija za odabir 
najpovoljnije ponude, 
- pregled i ocjena pristiglih ponuda, 
- utvrđivanje prijedloga odluke o davanju 
koncesije, prijedloga odluke o izmjeni odluke o 
davanju koncesije, prijedloga odluke o 
poništenju postupkaq davanja koncesije, 
prijedloga odluke o izmjeni odluke o 
poništenju postupka davanja koncesije te 
obrazložđenja tih prijedloga,  
- obavljanje svih ostalih radnji potrebnih za 
provedbu postupka davanja koncesije za 
obavljanje dimnjačarskih poslova. 

 
Članak 3. 

Stručne, administrativne i tehničke poslove za 
potrebe Stručnog povjerenstva obavlja Odjel 
za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, 
gospodarstvo i upravljanje imovinom. 
                                                             

Članak 4. 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, 
a objavit će se u „Službenom glasniku Grada 
Sinja“. 
 

GRADONAČELNICA 
Kristina Križanac, struč.spec.oec.v.r. 

______________________________________ 

Klasa: 080-01/17-01/22 
Ur.broj: 2175/01-03-17-1 
Sinj, 16. listopada 2017. godine  
 

Na temelju 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, 19/13-
pročišćeni tekst i 137/15), članka 34. Zakona o 
predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne 
novine“ br. 10/97, 107/07 i 94/13)  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 gradonačelnica Kristina Križanac, 
struč.spec.oec., dana 16. listopada 2017. 
godine, donosi 
 

ODLUKU 
o imenovanju članova Upravnog vijeća 

Dječjeg vrtića „Bili Cvitak“ Sinj 
 

I. 
U Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Bili 

Cvitak“ Sinj imenuju se: 
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1. Ana Smoljo, OIB: 
62168263444, Sinj, Lučane 80 
A; 

2. Jelena Poljak, OIB: 
79192434212, Sinj, Trg 
počasnog građanina grada 
Sinja Gojka Šuška 9; 

3. Marija Perić, OIB: 
48484077347, Sinj, Turjaci 33. 

 
II. 

Mandat članova Upravnog vijeća 
Dječjeg vrtića „Bili Cvitak“ Sinj traje četiri 
godine. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u „Službenom 
glasniku Grada Sinja“. 
 

GRADONAČELNICA 
Kristina Križanac, stru.spec.oec.v.r. 

______________________________________ 

Klasa:350-01/10-01/68 
Ur.broj:  2175/01-03-17-23 
Sinj, 20. listopada 2017. godine 

Temeljem članka 64. stavak 1. Zakona o 
zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 80/13, 
153/13 i 78/15), članka 29. stavak 2. Uredbe o 
strateškoj procjeni utjecaja plana i programa 
na okoliš ("Narodne novine" broj 03/17), 
članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" 
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" br. 10/09 i 
02/13), te nakon provedenog postupka Ocjene 
o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, 
Gradonačelnica Grada Sinja, donosi, 

ODLUKU  

kojom se utvrđuje da ni je potrebno 
provesti  stratešku procjenu ut jecaja 

na okol iš za Odluku o  izradi Izmjena 
i  dopuna Detal jnog plana uređenja 
Mješovite pretežito poslovne zone 

TRNOVAČA Sinj 

Članak 1. 

(1) Obnašateljica dužnosti 
gradonačelnika Grada Sinja, Zamjenica 
gradonačelnika, Kristina Križanac, 
struč.spec.oec., donijela je Odluku o 
započinjanju postupka ocjene o potrebi 
strateške procjene utjecaja na okoliš Odluke o 
izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana 
uređenja Mješovite pretežito poslovne zone 
TRNOVAČA u Sinju ("Službeni glasnik Grada 
Sinja" br. 04/10 i 07/10) - u daljnjem tekstu: 
ID DPU TRNOVAČA, KLASA: 350-01/16-
01/68, URBROJ: 2175/01-03-16-12, od 30. 
prosinca 2016. godine prema kojoj Upravni 
odjel za prostorno uređenje, komunalnu 
djelatnost, gospodarstvo i upravljanje 
imovinom Grada Sinja proveo postupak 
Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na 
okoliš ID DPU TRNOVAČA. 

(2) U okviru postupka ocjene o potrebi 
strateške procjene sukladno članku 24. Zakona 
o zaštiti prirode ("Narodne novine" broj 
80/13) obavlja se prethodna ocjena 
prihvatljivosti ID DPU TRNOVAČA. 

Članak 2. 

(1) Razlog za pokretanje postupka 
izrade ID DPU TRNOVAČA su: 

- zahtjevi zainteresiranih vlasnika u 
svrhu namjeravanih investicijskih 
ulaganja (prenamjena bivše 
veterinarske stanice u M2 - 
Mješovitu pretežito poslovnu 
zonu, manja korekcija planiranih 
opskrbnih saobraćajnica, manja 
korekcija površina zona odnosno 
oblika i veličina građevinskih 
parcela, 

- zahtjevi javno pravnih tijela 

(1) Svrha i opći ciljevi te programska 
polazišta ID DPU TRNOVAČA. 
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- omogućavanje korištenja prostora 
provedbom plana (nova 
investicijska ulaganja, otvaranje 
novih radnih mjesta), u skladu sa 
važećim zakonskim propisima 

- stvaranje uvjeta za osiguranje 
potpora u svim društveno-
gospodarskim područjima, a u 
cilju povećanja i optimalnog 
korištenja njihovog razvojnog 
potencijala. 

- stvaranje podloge za pripremu i 
apliciranje projekata prema EU i 
drugim fondovima. 

Članak 3. 

(1) U cilju utvrđivanja vjerojatno 
značajnog utjecaja na okoliš Upravni odjel za 
prostorno uređenje, komunalnu djelatnost, 
gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada 
Sinja zatražilo je mišljenja tijela i/ili osoba 
određenih posebnim propisima navedenih u 
Prilogu I. ove Odluke. Zaprimljena su 
slijedeća mišljenja: 

- MINISTARSTVO ZAŠTITE 
OKOLIŠA I ENERGETIKE, 
KLASA: 612-07/17-58/51 
URBROJ: 517-07-2-2-17-2 od 17. 
veljače 2017. godine.  
Mišljenje je da za planirane ID 
DPU TRNOVAČA ne treba 
provesti postupak strateške 
procjene utjecaja na okoliš i da su 
planirane ID DPU TRNOVAČA 
prihvatljive za ekološku mrežu. 

- HRVATSKE ŠUME, Uprava šuma 
Podružnica Split, URBROJ: ST-
06-17-VN-235/02 od 02. veljače 
2017. godine. 
Mišljenje je nemaju posebnih 
zahtjeva vezanih za izradu 
Strateške procjene utjecaja na 
okoliš za ID DPU TRNOVAČA ali 
da se pri izradi svih prostornih 
zahvata degradacija šuma 
(osobito visokih šuma) i šumskih 
zemljišta mora svesti na najmanju 
moguću razinu te u skladu s 
Ustavom RH i Zakonom o 
šumama očuvati šume kao dobra 
od interesa za RH koja imaju 
njezinu osobnu zaštitu. 

- HRVATSKE VODE 
VODNOGOSPODARSKI ODJEL 
ZA SLIVOVE JUŽNOG 
JADRANA SPLIT, KLASA: 351-
03/17-01/0049, URBROJ: 374-
24-1-17-2, od 03. travnja 2017. 
godine. 
Mišljenje je da za predmetni plan, 
sa stanovišta vodnog 
gospodarstva, nije potrebno 
provesti strateški procjenu 
utjecaja na okoliš. 

Članak 4. 

(1) Uvidom u Odluku o izradi ID DPU 
TRNOVAČA, a posebno u ciljeve i programska 
polazišta kao i razloge za izradu izmjena i 
dopuna plana te primjenom kriterija za 
utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja 
predmetne Odluke na okoliš sukladno Prilogu 
II. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana 
i programa na okoliš ("Narodne novine" br. 
03/17), procjenjuje se da Odluka o izradi ID 
DPU TRNOVAČA, nema vjerojatno značajan 
utjecaj na okoliš, odnosno da za taj dokument 
nije potrebno provesti postupak strateške 
procjene. 

Članak 5. 

(1) Upravni odjel za prostorno uređenje, 
komunalnu djelatnost, gospodarstvo i 
upravljanje imovinom Grada Sinja je o ovoj 
Odluci dužan informirati javnost sukladno 
odredbama Zakona o zaštiti okoliša i 
odredbama Uredbe o informiranju i 
sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti 
u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine br. 
64/08) kojima se uređuje informiranje javnosti 
u pitanjima zaštite okoliša. 

Članak 8. 

(1) Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja i objavit će se u Službenom glasniku 
Grada Sinja. 

                           
                        Gradonačelnica  

 Kristina Križanac, struč.spec.oec.v.r. 
______________________________________ 
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