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I GRADSKO VIJEĆE

II

Na temelju članka 35. Statuta Grada
Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ br.
10/09 i 02/13) Gradsko vijeće Grada Sinja na
21. sjednici održanoj dana 20. studenoga
2015. godine, donijelo je
Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o realizaciji plana i
programa rada DV „Blagovijest“ za
2013./2014. pedagošku godinu s financijskim
izvješćem za 2014. godinu
I
Prihvaća se Izvješće o realizaciji plana i
programa rada DV „Blagovijest“ za
2013./2014. pedagošku godinu s financijskim
izvješćem za 2014. godinu.
II
Ovaj Zaključak će se objaviti
„Službenom glasniku Grada Sinja“.
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u

Gradsko vijeće Grada Sinja
Klasa: 601-01/14-01/16
Urbroj: 2175/01-01-15-4
Sinj, 20. studenoga 2015. godine
Predsjednica Gradskog vijeća:
Ivana Šabić, prof.v.r.
.................
Na temelju članka 35. Statuta Grada
Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ br.
10/09 i 02/13) Gradsko vijeće Grada Sinja na
21. sjednici održanoj dana 20. studenoga
2015. godine, donijelo je
Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o poslovanju društva
Kamičak d.o.o. – za upravljanje
parkiralištima Sinj za 2014. godinu s
financijskim izvješćem za 2014. godinu
I
Prihvaća se Izvješće o poslovanju društva
Kamičak d.o.o. – za upravljanje parkiralištima
Sinj za 2014. godinu s financijskim izvješćem
za 2014. godinu.

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

u

Gradsko vijeće Grada Sinja
Klasa: 300-01/15-01/5
Urbroj: 2175/01-01-15-2
Sinj, 20. studenoga 2015. godine
Predsjednica Gradskog vijeća:
Ivana Šabić, prof.
..............
Na temelju članka 35. Statuta Grada Sinja
(„Službeni glasnik Grada Sinja“ br. 10/09 i
02/13) Gradsko vijeće Grada Sinja na 21.
sjednici održanoj dana 20. studenoga 2015.
godine, donijelo je
Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o poslovanju društva
Čistoća Cetinske krajine d.o.o. za 2014.
godinu s financijskim izvješćem za 2014.
godinu
I
Prihvaća se Izvješće o poslovanju društva
Čistoća Cetinske krajine d.o.o. za 2014. godinu
s financijskim izvješćem za 2014. godinu.
II
Ovaj Zaključak će se objaviti
„Službenom glasniku Grada Sinja“.

u

Gradsko vijeće Grada Sinja
Klasa: 300-01/15-01/4
Urbroj: 2175/01-01-15-2
Sinj, 20. studenoga 2015. godine
Predsjednica Gradskog vijeća:
Ivana Šabić, prof.v.r.
.................
Na temelju članka 35. Statuta Grada Sinja
(„Službeni glasnik Grada Sinja“ br. 10/09 i
02/13) Gradsko vijeće Grada Sinja na 21.
sjednici održanoj dana 20. studenoga 2015.
godine, donijelo je
Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o poslovanju društva
Gospodarska zona Kukuzovac Sinj d.o.o. za
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Na temelju članka 35. Statuta Grada Sinja
(„Službeni glasnik Grada Sinja“ br. 10/09 i
02/13) Gradsko vijeće Grada Sinja na 21.
sjednici održanoj dana 20. studenoga 2015.
godine, donijelo je

2014. godinu s financijskim izvješćem za
2014. godinu
I
Prihvaća se Izvješće o poslovanju društva
Gospodarska zona Kukuzovac Sinj d.o.o. za
2014. godinu s financijskim izvješćem za 2014.
godinu.

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o radu udruga u
kulturi za 2014. godinu

II

I

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

u

Gradsko vijeće Grada Sinja
Klasa: 300-01/15-01/6
Urbroj: 2175/01-01-15-2
Sinj, 20. studenoga 2015. godine

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

Predsjednica Gradskog vijeća:
Ivana Šabić, prof.v.r.
...............
Na temelju članka 35. Statuta Grada Sinja
(„Službeni glasnik Grada Sinja“ br. 10/09 i
02/13) Gradsko vijeće Grada Sinja na 21.
sjednici održanoj dana 20. studenoga 2015.
godine, donijelo je

u

Gradsko vijeće Grada Sinja
Klasa: 612-01/15-01/4
Urbroj: 2175/01-01-15-20
Sinj, 20. studenoga 2015. godine
Predsjednica Gradskog vijeća:
Ivana Šabić, prof.v.r.
.................
Na temelju članka 35. Statuta Grada
Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ br.
10/09 i 02/13) Gradsko vijeće Grada Sinja na
21. sjednici održanoj dana 20. studenoga
2015. godine, donijelo je

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o radu sportske
zajednice s izvješćem sportskih udruga za
2014. godinu
I
Prihvaća se Izvješće o radu sportske
zajednice s izvješćem sportskih udruga za
2014. godinu.

Z A K LJ U Č A K
o primanju na znanje Informacije o radu
Muzeja Cetinske krajine za 2014. godinu
I
Prima se na znanje Informacija o radu
Muzeja Cetinske krajine za 2014. godinu.

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

Prihvaća se Izvješće o radu udruga u
kulturi za 2014. godinu.

u

Gradsko vijeće Grada Sinja
Klasa: 620-01/15-01/3
Urbroj: 2175/01-01-15-28
Sinj, 20. studenoga 2015. godine
Predsjednica Gradskog vijeća:
Ivana Šabić, prof.v.r.
...............

II
Ovaj Zaključak će se objaviti
„Službenom glasniku Grada Sinja“.
Gradsko vijeće Grada Sinja
Klasa: 612-01/15-01/4
Urbroj: 2175/01-01-15-21
Sinj, 20. studenoga 2015. godine

u
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Predsjednica Gradskog vijeća:
Ivana Šabić, prof.v.r.
.................
Na temelju članka 35. Statuta Grada Sinja
(„Službeni glasnik Grada Sinja“ br. 10/09 i
02/13) Gradsko vijeće Grada Sinja na 21.
sjednici održanoj dana 20. studenoga 2015.
godine, donijelo je

Gradsko vijeće Grada Sinja
Klasa: 960-01/15-01/3
Urbroj: 2175/01-01-15-2
Sinj, 20. studenoga 2015. godine
Predsjednica Gradskog vijeća:
Ivana Šabić, prof.v.r.
................
Temeljem članka 13. stavak 1. Zakona o
zaštiti od požara ("Narodne novine" broj
92/10) i članka 35. stavak 1. alineja 32. Statuta
Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“
broj 10/09, 02/13) Gradsko vijeće Grada Sinja
na 21. sjednici održanoj 20. studenoga 2015.
godine donosi

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o radu Gradskog
društva Crvenog križa Sinj za 2014. godinu
I
Prihvaća se Izvješće o radu Gradskog
društva Crvenog križa Sinj za 2014. godinu.
II
Ovaj Zaključak će se objaviti
„Službenom glasniku Grada Sinja“.
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ODLUKU
o prihvaćanju revizije Procjene ugroženosti
od požara i tehnološke
eksplozije za Grad Sinj

u
I.

Gradsko vijeće Grada Sinja
Klasa: 007-03/15-01/4
Urbroj: 2175/01-01-15-2
Sinj, 20. studenoga 2015. godine

Prihvaća se
revizija
Procjene
ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije
za Grad Sinj (u daljnjem tekstu: Procjena).
II.

Predsjednica Gradskog vijeća:
Ivana Šabić, prof.v.r.
...........
Na temelju članka 35. Statuta Grada
Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ br.
10/09 i 02/13) Gradsko vijeće Grada Sinja na
21. sjednici održanoj dana 20. studenoga
2015. godine, donijelo je
Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o radu Dobrovoljnog
vatrogasnog društva Sinj za 2014. godinu
I
Prihvaća se Izvješće o radu
Dobrovoljnog vatrogasnog društva Sinj za
2014. godinu.
II
Ovaj Zaključak će se objaviti
„Službenom glasniku Grada Sinja“.

u

Sastavni dio Odluke je Procjena s
grafičkim dijelom.
III.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom
glasniku Grada Sinja“ .
Gradsko vijeće Grada Sinja
Klasa: 810-03/15-01/12
Urbroj: 2175/01-01-15-6
Sinj, 20. studenoga 2015. godine
Predsjednica Gradskoga vijeća:
Ivana Šabić, prof.v.r.
..............
Temeljem članka 13. stavak 1. Zakona
o zaštiti od požara ("Narodne novine" broj
92/10) i članka 35. stavak 1. alineja 32. Statuta
Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“
broj 10/09 i 02/13) Gradsko vijeće Grada
Sinja na 21. sjednici održanoj 20. studenoga
2015. godine donosi
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ODLUKU
o prihvaćanju revizije Plana zaštite od požara
za Grad Sinj
I.
Prihvaća se revizija Plana zaštite od
požara za Grad Sinj (u daljnjem tekstu: Plan).
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I

Za obavljanje komunalne djelatnosti
održavanja javne rasvjete na području Grada
Sinja, temeljem ugovora o povjeravanju
poslova, izabire se tvrtka ELEKTRO-BEKAN
d.o.o. Sinj, Put Petrovca 17.
II

II.
Sastavni dio
grafičkim dijelom.

Odluke

je

Plan

s

Izabrani ponuditelj obavljat će
povjerene poslove sukladno prihvaćenoj
ponudi koja čini sastavni dio ove Odluke.

III.

III

Ova Odluka objaviti će se u „
Službenom glasniku Grada Sinja“ .

Obavljanje komunalne djelatnosti iz
točke I ove Odluke povjerit će se izabranom
ponuditelju na vrijeme od dvije godine.

Gradsko vijeće Grada Sinja
Klasa: 810-03/15-01/12
Urbroj: 2175/01-01-15-7
Sinj, 20. studenog 2015. godine
Predsjednica Gradskoga vijeća:
Ivana Šabić, prof.v.r.
................
Na temelju stavka 4. članka 15.
Zakona
o
komunalnom
gospodarstvu
(„Narodne novine“ br. 36/95, 70/97,128/99,
57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04,110/04,
38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11,
144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), 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 21.
sjednici održanoj dana 20. studenoga 2015.
godine, donijelo je
ODLUKU
o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje
komunalne djelatnosti održavanja javne
rasvjete na području Grada Sinja

IV
Obnašateljica dužnosti gradonačelnika
će s izabranim ponuditeljem zaključiti ugovor
o povjeravanju obavljanja djelatnosti iz točke I
ove Odluke
sa sadržajem propisanim
Zakonom o komunalnom gospodarstvu.
V
Protiv ove Odluke žalba nije
dopuštena, već se može pokrenuti upravni
spor.
Gradsko vijeće Grada Sinja
Klasa: 363-01/15-01/89
Ur.broj: 2175/01-01-15-5
Sinj, 20. studenoga 2015.godine
Predsjednica Gradskog vijeća:
Ivana Šabić, prof.v.r.
..............
Na temelju članka 35. Statuta Grada
Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ br.
10/09 i 02/13) Gradsko vijeće Grada Sinja na
21. sjednici održanoj dana 20. studenoga
2015. godine, donijelo je
Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o radu Kulturno
umjetničkog središta Sinja za 2014. godinu
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I

III.

Prihvaća se Izvješće o radu Kulturno
umjetničkog središta Sinja za 2014. godinu.

Ovaj Zaključak dostavit će se
Općinskom sudu u Splitu, Stalna služba u Sinju
radi provedebe brisanja statusa javnog dobra
– puta na dijelu čestice zemljišta navedene u
točki I ovog Zaključka u zemljišnoj knjizi i
uknjižbi prava vlasništa Grada Sinja.

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

u

Gradsko vijeće Grada Sinja
Klasa: 612-01/15-01/4
Urbroj: 2175/01-01-15-22
Sinj, 20. studenoga 2015. godine
Predsjednica Gradskog vijeća:
Ivana Šabić, prof.v.r.
...............
Na temelju članka 35. toč. 2. Zakona o
vlasništvu i drugim stvarnim pravima
(„Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99,
22/00,73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08,
38/09, i 153/09), članka 103. stavka 2. Zakona
o cestama („Narodne novine“ broj 84/11,
22/13, 54/13m 148/13 i 92/14) i članka 35.
Statuta Grada Sinja („Službeni glasnik Grada
Sinja“ broj 10/09 i 02/13), povodom zahtjeva
Mile Kekeza, Put Ruduše 36, 21230 Sinj,
Gradsko vijeće Grada Sinja na 21. sjednici
održanoj dana 20. studenoga 2015. godine,
donijelo je
ZAKLJUČAK
o ukidanju svojstva javnog dobra – puta na
dijelu čest. zem. 1539/1 K.O. Sinj

Gradsko vijeće Grada Sinja
Klasa: 940-01/15-01/7
Urbroj: 2175/1-01-15-3
Sinj, 20. studenoga 2015. godine
Predsjednica Gradskog vijeća:
Ivana Šabić prof.v.r.
...............
Na temelju članka 35. toč. 2. Zakona o
vlasništvu i drugim stvarnim pravima
(„Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99,
22/00, 73/00, 114/0, 70/06, 141/06, 146/08,
38/09 i 153/09), članka 103. stavka 2. Zakona
o cestama („Narodne novine“ broj 84/11,
22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) i članka 35.
Statuta Grada Sinja („Službeni glasnik Grada
Sinja“ broj 10/09 i 02/13), povodom zahtjeva
Frane Poparića, Dalmatinska 3, 21230 Sinj,
Gradsko vijeće Grada Sinja na 21. sjednici
održanoj dana 20. studenoga 2015. godine,
donijelo je
ZAKLJUČAK
o ukidanju svojstva javnog dobra – puta na
dijelu čest. zem. 1944/1 K.O. Brnaze

I.

I.

Ukida se svojstvo javnog dobra – puta
na dijelu čest.zem. 1539/1 K.O. Sinj u površini
10m² označen kao lik crvene boje prema
Geodetskom
snimku
preklopljenom
sa
katastarskim planom izrađenom od GEA TIM
d.o.o. Sinj, Brnaška 1, Sinj od 17 lipnja 2013.
godine, koji je sastavni dio ovog Zaključka.

Ukida se svojstvo javnog dobra – puta
na dijelu čest.zem. 1944/1 K.O. Brnaze u
površini 51m² označen kao lik A iscrtan kosim
crtama crvene boje prema Geodetskom snimku
preklopljenom sa katastarskim planom
izrađenom od GEOID d.o.o. Sinj, Šetalište A.
Stepinca 2, Sinj od 13. 02. 2013. godine, koji je
sastavni dio ovog Zaključka.

II.
II.
Ovaj Zaključak može se koristiti u
dokazne svrhe u upravnom postupku kod
izdavanja rješenja o izvedenom stanju za
ozakonjenje nezakonito izgrađene zgrade.

Ovaj Zaključak može se koristiti u
dokazne svrhe u upravnom postupku kod
izdavanja rješenja o izvedenom stanju za
ozakonjenje nezakonito izgrađene zgrade.
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III.

II.

Ovaj Zaključak dostavit će se
Općinskom sudu u Splitu, Stalna služba u Sinju
radi provedbe brisanja statusa javnog dobra –
puta na dijelu čestice zemljišta navedene u
točki I ovog Zaključka u zemljišnoj knjizi i
uknjižbi prava vlasništa Grada Sinja.

Nerazvrstana cesta postaje javno
dobro u općoj uporabi pravomoćnošću
uporabne dozvole odnosno izdavanjem drugog
akta temeljem kojeg je dopuštena uporaba
građevine sukladno posebnom propisu, nakon
čega se nerazvrstana cesta upisuje u zemljišne
knjige kao javno dobro u općoj uporabi i kao
neotuđivo vlasništvo jedninice lokalne
samoprave.

Gradsko vijeće Grada Sinja
Klasa: 940-01/15-01/11
Urbroj: 2175/1-01-15-3
Sinj, 20. studenoga 2015. godine
Predsjednica Gradskog vijeća:
Ivana Šabić prof.v.r.
................
Na temelju članka 35. toč. 2. Zakona o
vlasništvu i drugim stvarnim pravima
(„Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99,
22/00, 73/00, 114/0, 70/06, 141/06, 146/08,
38/09, i 153/09), članka 103. stavka 2. Zakona
o cestama („Narodne novine“ broj 84/11,
22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) i članka 35.
Statuta Grada Sinja („Službeni glasnik Grada
Sinja“ broj 10/09 i 02/13), povodom zahtjeva
Stjepana Bilobrka pok. Mate iz Sinja, Filipa
Grabovca 4, zastupanog po odvjetniku Anti
Tonću Mandac, Put Petrovca 1, 21230 Sinj,
Gradsko vijeće Grada Sinja na 21. sjednici
održanoj dana 20. studenoga 2015. godine,
donijelo je
ZAKLJUČAK
o odbijanju zahtjeva Stjepana Bilobrka iz
Sinja za proglašenje javnog dobra – put
I.
Odbija se Zahtjev Stjepana Bilobrka
pok. Mate iz Sinja, Filipa Grabovca 4,
zastupanog po odvjetniku Anti Tonću Mandac,
Put Petrovca 1, Sinj za utvrđivanje javnog
dobra – put na dijelovima nekretnina
označenih kao č. zem. 57/02, 56/6 i 69/1 sve
K.O. Sinj, koje su u privatnom vlasništvu,
budući da u našim prostornim planovima ni u
Programu gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture nije planirana
izgradnja nerazvrstane ceste na traženoj
lokaciji.

III.
Za provođenje ovog Zaključka
zadužuje se Upravni odjel za prostorno
uređenje, komunalne djelatnosti, gospodarstvo
i upravljanje imovinom.
Gradsko vijeće Grada Sinja
Klasa: 940-01/15-01/3
Urbroj: 2175/1-01-15-3
Sinj, 20. studenoga 2015. godine
Predsjednica Gradskog vijeća:
Ivana Šabić prof.v.r.
.............
II GRADONAČELNIK

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
G R A D S I NJ
GRADONAČELNIK
Klasa: 612-04/15-01/4
Urbroj: 2175/01-03-15-1
Sinj, 02. studenoga 2015. godine
Na temelju članka 48. točke6. 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) u vezisačlancima 26. i 27.
Zakona o knjižnicama („Narodne novine“ br.
105/97, 5/98, 104/00 i 69/09), članka 53.
Statuta Grada Sinja („Službeni glasnik Grada
Sinja“ br. 10/09 i 02/13) i članka IV. Odluke o
osnivanju javne gradske ustanove „Gradska

23. studenog 2015.

SLUŽBENI GLASNIK GRADA SINJA

knjižnica Sinj“ Sinj („Službeni glasnik Grada
Sinja“ br. 7/97, 12/97, 4/98 i 4798 –
pročišćeni tekst i 6/15) i Statuta Gradske
knjižnice
Sinj,
Obnašateljica
dužnosti
gradonačelnika Grada Sinja, Zamjenica
gradonačelnika
Kristina
Križanac,
struč.spec.oec., dana 02. studenoga 2015.
godine, donosi
ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja za izbor i
imenovanje ravnatelja/ice javne gradske
ustanove „Gradska knjižnica Sinj“ Sinj
Članak 1.
Ovom Odlukom raspisuje se javni
natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice
javne gradske ustanove „Gradska knjižnica
Sinj“ Sinj.
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Na temelju članka 53. Statuta Grada
Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“
br.10/09 i 02/13) i čl. 39. Odluke o izboru
članova vijeća mjesnih odbora na području
Grada Sinja («Službeni glasnik Grada Sinja»
br.
02/15)
Obnašateljica
dužnosti
gradonačelnika, Zamjenica gradonačelnika
Grada
Sinja,
Kristina
Križanac,
struč.spec.oec., dana 02. studenoga 2015.
godine, donijela je
ODLUKU
o visini naknade za rad članovima tijela za
pripremu i provedbu izbora za članove Vijeća
mjesnog odbora Sinj, zaposlenike Gradske
uprave koji će obavljati poslove za
Povjerenstvo, te ostale koji sudjeluju u
provedbi izbora za članove vijeća mjesnih
odbora
I.

Članak 2.
Javni natječaj za izbor i imenovanje
ravnatelja/ice
javne
gradske
ustanove
„Gradska knjižnica Sinj“ Sinj raspisuje se
zbog isteka mandata dosadašnje ravnateljice.
Sastavni dio ove Odluke je tekst javnog
natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice
javne gradske ustanove „Gradska knjižnica
Sinj“ Sinj.
Članak 3.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom
glasniku Grada Sinja“.
Obnašateljica dužnosti gradonačelnika
Zamjenica gradonačelnika
Kristina Križanac, struč.spec.oec.v.r.
...............

Ovom Odlukom određuje se visina
naknade za rad članovima tijela za pripremu i
provedbu izbora za članove Vijeća mjesnog
odbora Sinj, (dalje: Vijeća MO Sinj),
zaposlenike Gradske uprave koji će obavljati
poslove za Povjerenstvo, te ostale koji
sudjeluju u provedbi izbora za članove vijeća
mjesnih odbora.
Pravo na naknadu imaju: predsjednik,
potpredsjednik i članovi stalnog sastava
Gradskog izbornog povjerenstva, članovi
proširenog sastava Gradskog izbornog
povjerenstva, predsjednik, potpredsjednik i
članovi biračkih odbora, zaposlenici Gradske
uprave koji će obavljati poslove za
Povjerenstvo, te ostali koji sudjeluju u
provedbi izbora za članove vijeća mjesnih
odbora.
II.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
G R A D S I NJ
GRADONAČELNIK
KLASA: 121-01/15-01/19
URBROJ: 2175/01-03-15-1
Sinj, 02. studenoga2015. godine

Predsjedniku
stalnog
sastava
Gradskog izbornog povjerenstva za izbor
članova Vijeća MO određuje se naknada u
iznosu od 800,00 kuna, neto.
Potpredsjedniku i članovima stalnog
sastava Gradskog izbornog povjerenstva
određuje se naknada u iznosu od 650,00 kuna
neto, po osobi.
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III.
Članovima
proširenog sastava
Gradskog izbornog povjerenstva određuje se
naknada u iznosu od 300,00 kuna neto, po
osobi.
IV.
Predsjedniku,
potpredsjedniku
i
članovima biračkih odbora, određuje se
naknada u iznosu od 250,00 kuna neto, po
osobi.
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sredstava, te dodjelu odgovarajućih sredstava
izbornim tijelima koja obuhvaćaju i sredstava
za
naknadu
obavljanja
stručnih,
administrativnih i tehničkih poslova.
IX.
Izborno povjerenstvo će objaviti
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.
X.

V.
Zaposlenicima Gradske uprave koji će
obavljati stručne i administrativne poslove za
Povjerenstvo i provedbu izbora, određuje se
naknada u iznosu od 300,00 kuna neto, po
osobi.
VI.
Naknada za rad na dan izbora za
Vijeća MO pripada i dežurnom matičaru
prema ispostavljenom računu Ureda državne
uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji, a
naknada u iznosu od 150,00 kn neto po osobi
pripada i spremačice, domare ili druge osobe
koji su na dan izbora sudjelovali u pripremi
biračkih mjesta (otvaranju, uređivanju i
zatvaranju biračkih mjesta koja se nalaze u
osnovnim školama ili dječjim vrtićima) za
glasovanje, popis kojih osoba će dostaviti
ravnatelji ustanova u kojima su se nalazila
takva biračka mjesta.“.
VII.
Naknade za rad po odredbama ove
Odluke isplaćuju su na žiro račun svakog
korisnika ili gotovinski na Blagajni Grada
Sinja, nakon objave službenih rezultata izbora
i
u
skladu
s
posebnim
nalogom
gradonačelnika.
VIII.
Sredstva za provođenje izbora za
članove vijeća Mjesnih odbora na području
Grada Sinja osiguravaju se u Proračunu
Grada Sinja.
Gradsko
izborno
povjerenstvo
odgovorno je za raspodjelu i trošenje

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom
glasniku Grada Sinja“
Obnašateljica dužnosti gradonačelnika
Zamjenica gradonačelnika
Kristina Križanac, struč.spec.oec.v.r.
..............

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
G R A D S I NJ
GRADONAČELNIK
KLASA: 363-01/15-01/97
URBROJ: 2175/01-03-15-1
Sinj, 12. studenoga 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), članka 4. i 28., sukladno stavku 1. i 3.
članka 2. Odluke o davanju u zakup javnih
površina i neizgrađenog građevinskog
zemljišta u vlasništvu Grada Sinja za
postavljanje kioska, štekata, štandova,
pokretnih naprava i dr. («Službeni glasnik
Grada Sinja» broj 3/12), Obnašateljica
dužnosti gradonačelnika Grada Sinja,
Zamjenica gradonačelnika, Kristina Križanac,
struč. spec. oec., dana 12. studenoga 2015.
godine, donijela je
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ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja za davanje u
zakup kućica, u vlasništvu Grada Sinja za
obavljanje ugostiteljske djelatnosti tijekom
božićnih i novogodišnjih blagdana

Početni iznos zakupnine za jedno
prodajno mjesto iz točke I. ove Odluke je 20,00
kuna/m2 dnevno.

I.

IV.

Daju se u zakup kućice, u vlasništvu
Grada Sinja, za obavljanje ugostiteljske
djelatnosti tijekom božićnih i novogodišnjih
blagdanana slijedećim lokacijama:

Natjecatelj je dužan uplatiti na ime
jamčevine iznos od 300,00 kuna po jednom
prodajnom mjestu u korist proračuna Grada
Sinja,
na
žiro
račun
IBAN:
HR9525000091838900003 Grada Sinja kod
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.,Zagreb, poziv na
broj: HR68 7706-OIB, uz naznaku svrhe
uplate: „Natječaj za davanje u zakup kućica
radi obavljanja ugostiteljske djelatnosti“.

• TRG KRALJA TOMISLAVA - KOD
JELKE:
- lokacija broj 1, lijevo prema crkvi, dimenzije
2m x 1,5m, površine 3 m2 , zona I, za
obavljanje djelatnosti ugostiteljstva - hrane
(mesne prerađevine, slatkiši, kolači, bomboni,
palačinke, uštipci i sl. ) i pića:,
- lokacija broj 2, desno prema tržnici,
dimenzije 2m x 1,5m, površine 3 m2 , zona I, za
obavljanje djelatnosti ugostiteljstva-hrane
(mesne prerađevine, slatkiši, kolači, bomboni,
palačinke, uštipci i sl.) i pića:,

• ULICA ŠETALIŠTE ALOJZIJA
STEPINCA:
- lokacija broj 1, lijeva strana ulice,
dimenzije 2m x 2m, površine 4 m2 , zona I, za
obavljanje djelatnosti ugostiteljstva-hrane
((mesne prerađevine, slatkiši, kolači, bomboni,
palačinke, uštipci i sl.) i pića:,
- lokacija broj 2, lijeva strana ulice,
dimenzije 2m x 2m, površine 4 m2 , zona I, za
obavljanje djelatnosti ugostiteljstva-hrane
((mesne prerađevine, slatkiši, kolači, bomboni,
palačinke, uštipci i sl.) i pića:,
- lokacija broj 3, lijeva strana ulice,
dimenzije 2m x 2m, površine 4 m2 , zona I, za
obavljanje djelatnosti ugostiteljstva-hrane
((mesne prerađevine, slatkiši, kolači, bomboni,
palačinke, uštipci i sl.) i pića:,
II.
Lokacije iz točke I ove Odluke daju se
u zakup u razdoblju od 20. prosinca 2015.
godine do 6. siječnja 2016. godine.

III.

V.
Pravo na sudjelovanje na ovom
javnom natječaju imaju fizičke osobe-obrtnici,
državljani Republike Hrvatske i pravne osobe
registrirane u Republici Hrvatskoj.
VI.
Natječaj će se provesti prikupljanjem
pisanih ponuda.
Pisane ponude na ovaj natječaj
podnose se u zatvorenoj omotnici s naznakom
„Javni natječaj za davanje u zakup kućica –ne
otvarati“ na adresu: Grad Sinj, Dragašev
prolaz 24, 21 230 Sinj, u roku 8 dana od dana
objave Obavijesti u dnevnom tisku Slobodna
Dalmacija, odnosno objave cjelokupnog teksta
natječaja na web stranici Grada Sinja i na
oglasnoj ploči gradske uprave Grada Sinja.
Ponuđena visina zakupnine za
pojedinu lokaciju treba biti izražena u kunama.
Ponuda treba biti kompletna. Djelomične
ponude neće se uzimati u obzir i neće se
razmatrati.
Ponude stigle nakon roka neće se
otvarati i bit će vraćene ponuđačima.
VII.
Ponuda mora sadržavati:
- ime i prezime ponuditelja, njegovo
prebivalište, OIB (za fizičke osobe), odnosno
naziv tvrtke sa adresom sjedišta, OIB (za
pravne osobe) i broj telefona radi kontakta,
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- preslik osobne iskaznice i dokaz o
mogućnosti obavljanja oglašene djelatnosti
ako je ponuditelj fizička osoba,
- presliku rješenja o upisu u središnji obrtni
registar ili presliku obrtnice, ako je natjecatelj
fizička osoba-obrtnik iz koje mora biti vidljivo
da je natjecatelj registriran za djelatnost koja
je oglašena,
- presliku rješenja o upisu u sudski registar sa
svim prilozima iz kojega mora biti vidljivo da
je tvrtka registrirana za djelatnost koja je
oglašena (za pravne osobe),
-oznaku lokacije za koju se daje ponuda,
-opis djelatnosti koja bi se obavljala na
pojedinoj lokaciji,
- ponuđeni iznos zakupnine za pojedinu
lokaciju,
- dokaz o izvršenoj uplati jamčevine za
sudjelovanje na natječaju,
- podatke o računu na koji se vraća
jamčevina, u koliko njegova ponuda ne bude
prihvaćena, - potvrda o izmirenju obveza
prema Gradu Sinju izdanu od Upravnog odjela
za financije Grada Sinja,
- ponuditelj koji se poziva na pravo prvenstva
prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja
iz Domovinskog rata i članovima njihovih
obitelji dužan je priložiti dokaz o utvrđenom
svojstvu branitelja temeljem kojega koristi
pravo prvenstva za zasnivanje zakupa i
uvjerenje da nije korisnik mirovine ostvarene
na osnovu navedenog Zakona, te da nije ranije
koristio to pravo.
- podatke za potpisnika ugovora o zakupu
lokacije.
VIII.
Ponude će se javno otvarati u gradskoj
vijećnici Grada Sinja, Sinj, Dragašev prolaz
24, dana 30. studenoga 2015. godine, u 13,00
sati.
Otvaranju ponuda mogu pristupiti
natjecatelji
odnosno
njihovi
ovlašteni
predstavnici uz predočenje valjane punomoći.
IX.
Najpovoljnija ponuda je ona ponuda
koja uz ispunjavanje uvjeta ovog natječaja
sadrži i najviši ponuđeni iznos zakupnine za
pojedinu kućicu.
Ako dva ili više ponuditelja ponude isti
iznos, temeljem kojeg su ostvarili pravo na
sklapanje ugovora, između njih će se odabrati
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onaj koji ima duže vrijeme registriranu
djelatnost na području Grada Sinja.
X.
Odluku o izboru najpovoljnije ponude
donosi Gradonačelnik Grada Sinja.
XI.
O
rezultatu
javnog
natječaji
ponuditelji će biti izvješteni u roku od 8 dana
od dana otvaranja ponuda, s naznakom da na
odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja
mogu uputiti prigovor Gradonačelniku Grada
Sinja da preispita svoju odluku u roku od 3
dana od dana dostave obavijesti.
Na temelju konačne odluke o izboru
najpovoljnijeg ponuditelja, a najkasnije u roku
od 8 dana od primitka obavijesti o izboru
najpovoljnijeg
ponuditelja,
odabrani
natjecatelj dužan je uplatiti cjelokupan
ponuđeni iz iznos i potpisati ugovor o zakupu.
Ukoliko izabrani natjecatelj ne izvrši svoju
obvezu u propisanom roku, smatrat će se da je
odustao od zakupa, a pravo će ostvariti
slijedeći najpovoljniji ponuditelj.
XII.
Najpovoljnijem natjecatelju uplaćena
jamčevina uračunava se u zakupninu za zakup
kućice na lokaciji, a ostalim ponuditeljima
uplaćena jamčevina se vraća na račun
ponuditelja najkasnije u roku od 45 dana od
dana odabira najpovoljnijeg ponuditelja.
Odabranim ponuditeljima koji odustanu od
ponude jamčevina se neće vratiti.
XIII.
Pravo prvenstva za dodjelu lokacije u
zakup imaju osobe određene Zakonom o
pravima hrvatskih branitelja iz Domovinsko g
rata i članovima njihovih obitelji, ako
sudjeluju u javnom natječaju i udovolje
uvjetima iz najpovoljnije ponude.
Prednost pri zakupu može se ostvariti
jednokratno.
XIV.
Zakupnik se sam obvezuje ishoditi
odgovarajuće dozvole, ukoliko su posebnim
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propisima takve dozvole potrebne za
obavljanje djelatnosti određene natječajem.
Zakupnik iz prvog stavka ove točke je
obavezan u cijelosti se pridržavati se propisa o
higijeni hrane.
XV.
Troškove ovjere potpisa kod javno
bilježnika ugovora o zakupu lokacije snosi
zakupnik.
XVI.
Gradonačelnik
zadržava
pravo
neprihvaćanja nijedne ponude i pravo
poništenja natječaja u bilo koje vrijeme prije
zaključenja ugovora, bez ikakve odgovornosti
prema ponuđačima i bez obaveze da obrazloži
razloge svoje odluke.
XVII.
Dodatne obavijesti mogu se dobiti na
tel: 021/708-624, od 12-15 sati svakog radnog
dana. Obnašateljica dužnosti gradonačelnika
Zamjenica gradonačelnika: Kristina Križanac
struč. spec. oec.
Obnašateljica dužnosti gradonačelnika
Zamjenica gradonačelnika:
Kristina Križanac, struč.spec.oec.v.r.
................

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
G R A D S I NJ
GRADONAČELNIK
Klasa: 612-04/15-01/4
Urbroj: 2175/01-03-15-8
Sinj, 19. studenoga 2015. godine
Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6.
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) u svezisačlancima 26. i 27.
Zakona o knjižnicama („Narodne novine“ br.
105/97, 5/98, 104/00 i 69/09), članka 53.
Statuta Grada Sinja („Službeni glasnik Grada
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Sinja“ br. 10/09 i 02/13) i članka IV. Odluke o
osnivanju javne gradske ustanove „Gradska
knjižnica Sinj“ Sinj („Službeni glasnik Grada
Sinja“ br. 7/97, 12/97, 4/98 i 4798 –
pročišćeni tekst i 6/15) i Statuta Gradske
knjižnice
Sinj,
Obnašateljica
dužnosti
gradonačelnika Grada Sinja, Zamjenica
gradonačelnika
Kristina
Križanac,
struč.spec.oec., dana 19. studenoga 2015.
godine, donijela je
ODLUKU
o imenovanju ravnateljice Javne gradske
ustanove „Gradska knjižnica Sinj“ Sinj
Članak 1.
Mladenka Macan iz Sinja, Jakino guvno 1,
OIB: 82369889695, imenuje se ravnateljicom
Javne gradske ustanove „Gradska knjižnica
Sinj“ Sinj.
Članak 2.
Ravnateljica se imenuje na mandat od
četiri (4) godine, koji traje od 21. studenoga
2015. godine do 21. studenoga 2019. godine.
Članak 3.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom
glasniku Grada Sinja“ i dostaviti Gradskom
vijeću Grada Sinja u roku od 8 dana od dana
donošenja.
OBRAZLOŽENJE
Obnašateljica
dužnosti
Gradonačelnika Grada Sinja, Zamjenica
gradonačelnika, Kristina Križanac, donijela je
dana 02. studenoga 2015. godine Odluku o
raspisivanju javnog natječaja za izbor i
imenovanje ravnatelja/ice Javne gradske
ustanove „Gradska knjižnica Sinj“ Sinj,
Klasa: 612-04/15-01/4, Urbroj: 2175/01-0315-1. Javni natječaj objavljen je 02. studenoga
2015. godine na oglasnoj ploči Grada Sinja,
oglasnoj ploči Gradske knjižnice Sinj i web
stranici: www.sinj.hr, dok je obavijest o
raspisivanju istog objavljena u dnevnom listu
„Slobodna Dalmacija“.
U natječajnom roku od osam dana koji je
istekao 10. studenoga 2015. godine, pristigle
su četiri prijave sljedećih kandidata:

23. studenog 2015.
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1. Mladenka Macan iz Sinj, Jakino guvno
1,
2. Anita Bitunjac Šimić iz Sinja, Miljenka
Buljana 8,
3. Ivan Bitunjac iz Sinja, Put Piketa
126A,
4. Anđela Bitunjac iz Sinja, Put Piketa
126A.
Nakon otvaranja gore navedenih prijava,
utvrđeno je da od ukupno četiri pristigle
prijave, formalne uvjete natječaja ispunjavaju
samo dvije kandidatkinje:
1. Mladenka Macan iz Sinja, Jakino
guvno 1, te
2. Anita Bitunjac Šimić iz Sinja, Miljenka
Buljana 8.
Dana 19. studenoga 2015. godine,
Obnašateljica
dužnosti
gradonačelnika,
Zamjenica gradonačelnika, Kristina Križanac,
obavila
je
usmeni
razgovor
sa
kandidatkinjama koje ispunjavaju formalne
uvjete natječaja, te je temeljem cjelokupne
dokumentacije pristigle uz prijave svake
kandidatkinje i obavljenog razgovora sa
svakom kandidatkinjom, donijela Odluku o
imenovanju Mladenke Macan iz Sinja, Jakino
guvno 1, ravnateljicom Javne gradske
ustanove „Gradske knjižnice Sinj“ Sinj.
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.
Obnašateljica dužnosti gradonačelnika
Zamjenica gradonačelnika
Kristina Križanac, struč.spec.oec.v.r.
.................

Broj 7 - Stranica- 14

URBROJ: 2175/01-03-15-01
Sinj, 26. listopada 2015. godine
Na temelju članka 3. stavka 3. Zakona
o upravljanju javnim ustanovama u kulturi
(Narodne novine 96/01) i članka 53. Statuta
Grada Sinja (Službeni glasnik Grada Sinja
10/09 i 02/13), Obnašateljica dužnosti
gradonačelnika Grada Sinja, Zamjenica
gradonačelnika, dana 26. listopada 2015.g.,
donijela je
ZAKLJUČAK
o imenovanju članova u Natječajno
povjerenstvo za raspisivanje natječaja za
imenovanje ravnatelja Kulturno umjetničkog
središta - Sinj
I.
U
Natječajno
povjerenstvo
za
raspisivanje
natječaja
za
imenovanje
ravnatelja Kulturno umjetničkog središta Sinj,
Pute Petrovca 12, OIB: 47590225474, imenuju
se:
1. Zlatko Ugrin, zamjenik gradonačelnika
Grada Sinja
2. Igor Vidalina, v.d. predstojnik Ureda Grada
Sinja.
II.
Natječajno povjerenstvo iz točke I.
ovoga Zaključka, uz još jednog člana kojeg će
imenovati v.d. ravnatelj ustanove iz reda
stručnih djelatnika ustanove, dužno je provesti
potrebnu proceduru i raspisati Natječaj za
izbor i imenovanje ravnatelja Kulturno
umjetničkog središta Sinj.
III.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
G R A D S I NJ
GRADONAČELNIK
KLASA: 612-01/15-01/15

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objaviti će se u Službenom
glasniku grada Sinja.
Obnašateljica dužnosti gradonačelnika
Zamjenica gradonačelnika
Kristina Križanac, struč.spec.oec.v.r.
.................

23. studenog 2015.
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REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
G R A D S I NJ
GRADONAČELNIK
Klasa: 402-01/15-01/226
Urbroj: 2175/01-03-15-2
Sinj, 16. studenoga 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) Obnašateljica dužnosti
gradonačelnika Grada Sinja, Zamjenica
gradonačelnika Grada Sinja, dana 16.
studenoga 2015. godine donijela je
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REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
G R A D S I NJ
GRADONAČELNIK
Klasa: 013-01/15-01/34
Ur.broj: 2175/01-03-15-1
Sinj, 27. listopada 2015. godine
Na temelju članka 53. Statuta Grada
Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“
br.10/09 i 02/13) i čl. 25. st. 3. Odluke o
izboru članova vijeća mjesnih odbora na
području Grada Sinja
(«Službeni glasnik
Grada Sinja» br. 02/15) Obnašateljica
dužnosti
gradonačelnika,
Zamjenica
gradonačelnika
Grada
Sinja,
Kristina
Križanac, struč.spec.oec., dana 27. listopada
2015. godine, donijela je

ZAKLJUČAK
o odobravanju sredstava u iznosu od
12.500,00 kuna Klubu Sinjana Zagreb kao
potpora za organiziranje tradicionalne
Sinjske noći u Zagrebu

R J E Š E NJ E
o imenovanju stalnog sastava Gradskog
izbornog povjerenstva za provedbu izbora za
članove vijeća mjesnog odbora Sinj

I

I.

Odobravaju se sredstva u iznosu od
12.500,00 kuna Klubu Sinjana Zagreb kao
potpora za organiziranje tradicionalne Sinjske
noći u Zagrebu.

U stalni sastav Gradskog izbornog
povjerenstva za provedbu izbora za članove
vijeća mjesnog odbora Sinja ( u daljnjem
tekstu: Izborno povjerenstvo) imenuju se:

II
Sredstva iz točke I ovog Zaključka,
isplatit će se na teret programa 1001Upravljanje i administracija, aktivnost 100102
– Proračunska zaliha, pozicija 09 – Izvanredni
rashodi.
Obnašateljica dužnosti gradonačelnika
Zamjenica gradonačelnika:
Kristina Križanac, struč.spec.oec.v.r.
..................

1. Ivan Medvid, za predsjednika,
2. Tonći Pletikosić, za potpredsjednika
3. Nina Boko Barać, za člana
4. Ivan Jadrijević, za člana
5. Ivana Šušnjara, za člana
6. Tanja Jukić-Bračulj, za člana
II.
Izborno povjerenstvo:
- izravno brine o zakonitoj pripremi
i provedbi izbora za članove
vijeća,
- obavlja sve tehničke pripreme za
obavljanje izbora,

23. studenog 2015.
-

-
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ovjerava očitovanja kandidata o
prihvaćanju
kandidature
za
članove vijeća,
propisuje i objavljuje obrasce u
postupku pripreme i provedbe
izbora za članove vijeća,
propisuje i objavljuje obvezatne
upute za rad biračkih odbora,
na
temelju
pravovaljanih
prijedloga
objavljuje
kandidacijske liste, te sastavlja i
objavljuje zbirnu listu svih
kandidacijskih lista za izbor
članova vijeća,
određuje biračka mjesta za izbore
članova vijeća,
imenuje i raspušta biračke
odbore,
nadzire rad biračkih obora na
biračkim mjestima,
nadzire
pravilnost
izborne
promidžbe za izbor članova vijeća
u skladu s ovom Odlukom,
prikuplja i zbraja rezultate
glasovanja na biračkim mjestima,
objavljuje rezultate izbora za
članove vijeća,
obavlja i druge poslove određene
zakonom u svezi provedbe izbora
za članove vijeća.
III.

Stručne, upravne i administrativne
poslove Povjerenstva obavlja Ured Grada,
Grada Sinja.
IV.
Ovlašćuje se Izborno povjerenstvo da
može koristiti pečat Ureda Grada, Grada Sinja
(u daljnjem tekstu: Pečat).
Izborno povjerenstvo može Pečat koristiti
isključivo za radnje u svezi provedbe
raspisanih izbora.
Za uporabu Pečata se zadužuje i
odgovara predsjednik Izbornog povjerenstva.
V.
Određuje se da će sjedište Izbornog
povjerenstva za vrijeme rada na provedbi
izbora članova vijeća mjesnih odbora biti u
Gradskoj upravi Grada Sinja, I. kat, soba broj
31, Dragašev prolaz 24, 21230 Sinj, a na sam
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dan izbora u Gradskoj vijećnici Grada Sinja,
Dragašev prolaz 24, Sinj.
VI.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u «Službenom
glasniku Grada Sinja».
Obnašateljica dužnosti gradonačelnika
Zamjenica gradonačelnika
Kristina Križanac, struč.spec.oec.v.r.
.................

