REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
G R A D S I NJ
GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 021-05/18-01/10
Urbroj: 2175/01-01-18-3
Sinj 28. ožujka 2018. godine
ZAPISNIK
sa 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja,
održane dana 19. ožujka i 26. ožujka 2018. godine u Gradskoj vijećnici Grada Sinja

Na početku sjednice bilo je nazočno 16 od ukupno 21 vijećnika Gradskog vijeća Grada Sinja.
Nazočni vijećnici: Anđelko Bilandžić, Marko Križanac, Tihomir Radović, Ivan Maleš, Stipe
Perić, Stipislav Jadrijević, Vesna Poljak, Dujo Maleš, Zvonko Maras, Ante Gulić, Filip
Klarić- Kukuz, Miro Bulj, Joško Kontić, Milan Jukić, Petar Župić i Nikola Vučković.
Odsutni: Mirko Labrović, Zoran Milan, Antonia Radić, Žarko Delić i Frano Boko – vijećnik
Mirko Labrović došao je nakon izvršene prozivke vijećnika.
Ostali nazočni: gradonačelnica Kristina Križanac, zamjenici gradonačelnice Zlatko Ugrin i
Denis Glavan, pročelnici Upravnih odjela, Viši savjetnik u Uredu Grada Željko Sesardić, te
predstavnici sredstava javnog informiranja.
Sjednici je predsjedavao Joško Kontić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Sinja.
Zapisnik je vodila Mirela Perković, voditeljica Odsjeka za poslove Gradskog vijeća,
gradonačelnika i mjesnu samoupravu.
Predsjednik Gradskog vijeća Joško Kontić otvorio je 11. sjednicu Gradskog vijeća i pozdravio
sve nazočne.
Sjednica je započela u 17,00 sati.
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Na početku sjednice predsjednik Gradskog vijeća Joško Kontić pozvao je v.d. predstojnika
Ureda Grada Igora Vidalinu, da izvrši prozivku vijećnika ( prema posebnom popisu u
privitku).
Nakon izvršene prozivke predsjednik Gradskog vijeća Joško Kontić konstatirao je da je
sjednici nazočna većina vijećnika i da se mogu donositi pravovaljane odluke.
Nakon toga u skladu sa Poslovnikom Gradskog vijeća Grada Sinja („ Službeni glasnik Grada
Sinja“ br. 02/10 i 02/13) prilazi se utvrđivanju dnevnog reda sa 11. sjednice Gradskog vijeća.
Nakon čitanja prijedloga dnevnog reda predsjedatelj je pročitao prijedlog za dopunu dnevnog
reda kojeg je podnio vijećnik Nikola Vučković (SDP) – Prijedlog Odluke o prihvaćanju
Europske Povelje o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini.
Vijećnik Miro Bulj, u ime kluba vijećnika MOST-a NL, predložio je da se točka 3. Prijedlog
Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Sinja, izostavi
iz predloženog dnevnog reda zbog niza uočenih nedostataka, doradi i uvrsti u dnevni red
iduće sjednice Gradskog vijeća.
Predsjedatelj je na prijedlog vijećnika Stipe Perića, u ime kluba vijećnika HDZ-a, odobrio
pauzu od pet minuta (17,20-17,25).
Nakon završene pauze, vijećnik Stipe Perić, u ime kluba vijećnika HDZ-a istkanuo je kako su
i oni također uočili nedostatke u predloženoj Odluci zbog čega isto predlažu povlačenje ove
točke s dnevnog reda.
Gradonačelnica Kristina Križanac izrazila je svoj stav prema kojem neće povući ovu točku s
dnevnog reda, jer su predmet predložene Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Generalnog
urbanističkog plana Grada Sinja tekstualne promjene, a ne grafika i da sva pitanja mogu
postaviti ovlaštenom izrađivaču prilikom rasprave o predmetnoj točki dnevnog reda.
Nakon toga uslijedilo je glasovanje o navedenim prijedlozima redoslijedom propisanim čl.
128. st. 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja.
Predsjednik Joško Kontić najprije je dao na glasovanje prijedlog vijećnika Mira Bulja (klub
vijećnika MOST-a NL), da se točka 3. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna
Generalnog urbanističkog plana Grada Sinja, izostavi iz predloženog dnevnog reda, te je
konstatirao da je Gradsko vijeće Grada Sinja većinom glasova (11„za“ 6 „protiv“) prihvatilo
prijedlog vijećnika Mira Bulja (klub vijećnika MOST-a NL), da se točka 3. Prijedlog Odluke
o donošenju Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Sinja, izostavi iz
predloženog dnevnog reda.
Nakon toga, predsjednik Joško Kontić dao je na glasovanje prijedlog za dopunu dnevnog reda
kojeg je podnio vijećnik Nikola Vučković (SDP) – Prijedlog Odluke o prihvaćanju Europske
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Povelje o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini i konstatirao da je Gradsko vijeće Grada
Sinja većinom glasova (16 „za“ 1 „protiv“) prihvatilo navedeni prijedlog.
Budući da nije bilo drugih primjedbi ni prijedloga za dopunu predloženog dnevnog reda,
predsjedatelj je dao na glasovanje cjelokupan dnevni red sa prihvaćenim prijedlozima i
konstatirao da je većinom glasova (15 „za“ 1“protiv“ ) prihvaćen sljedeći
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.
5.

Usvajanje Zapisnika sa 10. sjednice Gradskog vijeća;
Pitanja i prijedlozi vijećnika;
Izvješće o radu gradonačelnice Grada Sinja za razdoblje srpanj – prosinac 2017. g.,
Prijedlog Odluke o odvodnji otpadnih voda na području Grada Sinja,
Prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i
mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Sinja,
6. Prijedlog Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Sinja,
7. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i
članova predstavničkih tijela izabranih s liste grupe birača Gradskog vijeća Sinja za
2018. g.,
8. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Grada Sinja u 2017.g.,
9. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području
Grada Sinja za 2017.g.,
10. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
Grada Sinja u 2018.,
11. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja
za 2018.g.,
12. Izvješće o radu Gradske knjižnice Sinj za 2017. godinu,
13. Izvješće o radu DVD-a Sinj za 2017. godinu,
14. Izvješće o radu udruga u kulturi Grada Sinja s financijskim izvješćima za 2017.
godinu,
15. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Europske Povelje o ravnopravnosti spolova na
lokalnoj razini.

TOČKA 1.
Usvajanje Zapisnika sa 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja održane dana 26.
veljače 2018. godine
Predsjedatelj je upitao ima li tko primjedbi na Zapisnik sa 10. sjednice Gradskog vijeća Grada
Sinja održane dana 26. veljače 2018. godine.
Budući da nije bilo primjedbi na navedeni Zapisnik, predsjedatelj je dao na glasovanje isti i
konstatirao da je Gradsko vijeća Grada Sinja jednoglasno (17 „ za“ ) prihvatilo Zapisnik sa
10. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja održane 26. veljače 2018. godine.
TOČKA 2.
Pitanja i prijedlozi vijećnika
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Nakon usvajanja Zapisnika sa 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja od 26. veljače 2018.
godine prišlo se na postavljanje vijećničkih pitanja koja se odnose na na rad i djelokrug rada
Gradskog vijeća, odbora i drugih radnih tijela Vijeća, Gradonačelnika, Ureda Grada, upravnih
odjela i organizacija koje obavljaju poslove za Grad Sinj.
Na 11. sjednici Gradskog vijeća Grada Sinja postavljena su vijećnička pitanja sljedećim
redoslijedom:
VIJEĆNIČKA PITANJA I PRIJEDLOZI:
1. Vijećnik Joško Kontić podnio je sljedeći prijedlog:
- „ Temeljem članka 130. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja, podnosim prijedlog
gradonačelnici Kristini Križanac i predsjedniku Odbora za izbor i imenovanja Miru
Bulju. Prijedlog podnosim Kristini Križanac, jer gradonačelnica temeljem Statuta Grada
Sinja (čl.53) osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća, a Miru Bulju jer Odbor
za izbor i imenovanje temeljem Statuta Grada Sinja (čl. 47.) predlaže propise o naknadi
vijećnika za rad u Gradskom vijeću.
Predlažem hitno donošenje novog akta kojim će biti regulirane naknade vijećnika za rad
u Gradskom vijeću Grada Sinja.“
2. Vijećnik Joško Kontić postavio je sljedeće vijećničko pitanje:
- „Temeljem članka 130. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja, molim gradonačelnicu
Kristinu Križanac za odgovor na slijedeće pitanje:
Je li donošenjem Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u otvorenom postupku javne
nabave za izgradnju Interpretacijsko edukacijskog centra Sinjska alka s parkiralištem,
dovedena u pitanje planirana realizacija projekta „Sinj u sridu“?
3. Vijećnik Stipe Perić postavio je sljedeće vijećničko pitanje na koje je zatražio i pisani
odgovor:
- „Prilikom izglasavanja Proračuna Grada Sinja za 2018. godinu predložio sam
amandman za izradu projektne dokumentacije za izgradnju igrališta sa umjetnom
travom i popratnih objekata na platou uz gradski stadion koji koristi NK Junak, a koji od
gradonačelnice i vladajućih vijećnika nije prihvaćen. Dana 29.01.2018.g. Izvršni odbor
Hrvatskog nogometnog saveza je donio Odluku o načinu odobravanja i kriterijima
financijske pomoći Županijskim nogometnim savezima i nogometnim klubovima za
izgradnju, obnovu ili održavanje igrališta i/ili popratnih sadržaja, za organizaciju
selektivnih i razvojnih kampova, turnira mlađih uzrasta, pomoći „tradicionalnim“
klubovima ili nositeljima kvalitete na određenom području što NK Junak svakako jest te
za sportsku opremu. Da je amandman prihvaćen i projektna dokumentacija izrađena
imali bismo sve uvjete za dobivanje sredstava za izgradnju prijeko potrebnog
nogometnog igrališta sa umjetnom travom ali još uvijek nije kasno da se uspostave
kontakti i krene u realizaciju istoga.
Kao predsjednika NK Junak-a i kao dogradonačelnika pitam Vas koje ste predradnje ili
konkretne radnje napravili kako bi riješili goruće pitanje terena sa umjetnom travom koji je
Gradu Sinju i nogometašima, prvenstveno mlađim kategorijama prijeko potreban za bavljenje
nogometom kao najvažnijom sporednom stvari na svijetu?“
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4. Vijećnik Stipe Perić postavio je sljedeće vijećničko pitanje na koje je zatražio i pisani
odgovor:
- „Prije nekoliko dana kod benzinske stanice Tiffon u Brnazama uz suglasnost Grada
Sinja, na javnom dobru – putu, ulici Ferata izgrađen je betonski zid sa ogradom.
Izgradnjom spomenutog zida ionako loši uvjeti na toj prometnici postali su neizdrživi
jer se voda koja je inače otjecala sada, zbog zida, zadržava u privatnom dvorištu i na
putu te se stvara svojevrsni bazen. Napominjem kako se radi o neasfaltiranom dijelu
puta koji uvjete prometovanja za okolne stanovnike čini još i gorima te se je uslijed
obilnih kiša i odrona zemlje pojavila poveća rupa na dijelu ulice koja je spomenutim
zidom sužena nekoliko metara.
Molim da mi odgovorite tko je i zbog čega u ime Grada Sinja dao suglasnost za
izgradnju spomenutog betonskog zida na javnom dobru – putu i što planirate poduzeti
po tom pitanju te kada će se taj dio ferate asfaltirati jer se radi o pristupnom putu do
legalno izgrađenih kuća kao i dijelu „Staze Gospi Sinjskoj“?“

5. Vijećnik Miro Bulj postavio je sljedeće vijećničko pitanje:
- Projekt „Sinj u sridu“ – u ime MOST-a NL uputit ću prijedlog za tematsku sjednicu na
ovu temu s obzirom na ranije navedne činjenice.“
6. Vijećnik Miro Bulj postavio je sljedeće vijećničko pitanje:
- „ Prijevoz za Zelovo i ostala mjesta (Zelovsko područje) za koja nije organiziran
prijevoz!“
7. Vijećnik Petar Župić postavio je sljedeće vijećničko pitanje:
- „Bez obzira što HEP nije u nadležnosti Grada Sinja, što možete napraviti kako bi se
riješio problem kvalitete elektro opskrbe za dio Radošića koji nije obuhvaćen
rekonstrukcijom elektro mreže (od novog naselja do Križanaca)?
U ugovoru o opskrbi električne energije, između opstalog, stoji kako se HEP obavezuje
potrošačima isporučiti električnu energiju snage 220 Volti (V) sa oscilacijom 5%!
Međutim, mjerenjem vidimo da je na jednoj fazi snaga do 260 V, dok je na drugoj fazi
snaga 160 – 180 V.
Ovakve pojave uzrokuju kvarove i nemogućnost korištenja elektro uređaja. Treba
naglasiti da tako plaćamo neiskoristivu električnu energiju čime smo direktno zakinuti i
cijenom i kvalitetom usluge.
Jednostavno rečeno: U cijeni kvalitetnog proizvoda mi plaćamo smeće!“
8. Vijećnik Tihomir Radović postavio je sljedeće vijećničko pitanje na koje je zatražio odgovor i
u pisanom obliku:
- „Postavio bih pitanje gradonačelnici gđi. Kristini Križanac. S obzirom da Vam se
obratila obitelj Grabavac kao vlasnik dijela zemljišta Gradskog parka, zanima me jeste li
se po tom pitanju očitovali i kako ste se očitovali? Prvenstveno me zanima iz razloga što
je u kolovozu prošle godine došlo do kupoprodaje jednog dijela gradskog parka. Stoga
me zanima i do kud se došlo s rješavanjem vlasništva nad Gradskim parkom, odnosno u
kojoj mjeri su se uspjeli zaštiti interesi građana grada Sinja?“
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9. Vijećnik Tihomir Radović postavio je sljedeće vijećničko pitanje:
- „Postavljam pitanje zamjeniku gradonačelnice g. Zlatku Ugrinu. Prije otprilike dva
mjeseca razgovarali ste s građanima Zelova vezano za probleme koji ih tište, poput
nedostatka javne rasvjete, čekaonice na autobusnom stajalištu, kao i problem autobusne
linije prema Zelovu. S obzirom da se obećali iznaći rješenje u najkraćem mogućem roku,
zanima me što ste do sada poduzeli i kada se nadate konačnom rješenju ovih problema.“
10. Vijećnik Nikola Vučković postavio je sljedeće vijećničko pitanje na koje je zatražio i
odgovor u pisanom obliku:
- „Poštovana gospođo gradonačelnice, u „Službenom glasniku Grada Sinja“ br. 1/18
obznanjen je i Plan prijema u službu za 2018. god., ali bez pripadajućeg tabličnog priloga
koji bi jasno ukazao na broj sistematiziranih radnih mjetsa, broj potrebnih radnih mjesta te
potreban broj službenika, namještenika i vježbenika. Moje pitanje glasi, zbog čega je od
javnosti sakriven taj podatak?“

11. Vijećnik Nikola Vučković ponovno je postavio vijećničko pitanje sa zadnje 10. sjednice
Gradskog vijeća na koje je na toj sjednici zatražio odgovor u pisanom obliku, a glasi:
-

„S obzirom da je na Gradskom vijeću regulirana naknada za odlaganje otpada okolnim
jedinicama lokalne samouprave za 2016. godinu, pitam Vas kako je regulirana za 2017.
i 2018. godinu i da li ima dugovanja okolnih jedinica lokalne samouprave po tom
pitanju?“
Vijećnik je također zatražio da mu se dostave preslike ugovora s karticama za svaku
jedinicu lokalne samouprave zasebno.
12. Vijećnik Ivan Maleš postavio je sljedeće vijećničko pitanje:
- „Molim gospođu Kristinu Križanac da mi odgovori, u kojem vremenskom roku vijećnik na
postavljeno pitanje treba dobiti odgovor na isto?“
Vijećnik je postavio predmetno pitanje budući da nije dobio odgovor na vijećničko pitanje
koje je postavio na 7. sjednici Gradskog vijeća od 27. studenoga 2017. godine, a glasi:“ Prije

osam godina nezavisna lista doktora Stipislava Jadrijevića dobila je mandat za
upravljanje gradom Sinjem koji je imao status brdsko planinskog područja, a koji je
ukinula koalicijska vlast prije tri godine na čelu sa SDP-om. Molim gradonačelnicu
gospođu Kristinu Križanac da mi odgovori, koliko je novaca uplaćeno u gradski
proračun u periodu otkad je nezavisna lista preuzela upravljanje gradom po toj osnovi
i koliko je novaca utrošeno u naselja (Zelovo, Radošić, Lučane, Obrovac Sinjski,
Gljev i Bajagić) zahvaljujući kojim je i dobio taj status.“
13. Vijećnik Ivan Maleš postavio je sljedeće vijećničko pitanje:
- „ Molim gospođu Kristinu Križanac da mi odgovori, namjeravate li uskoro ili već na
sljedećoj sjednici gradskog vijeća pripremiti i predložiti rebalans gradskog proračuna.“
14. Vijećnik Marko Križanac postavio je sljedeće vijećničko pitanje na koje je zatražio i odgovor
u pisanom obliku:
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-

„Postavio bih pitanje gđi. Kristini Križanac. Na nedavnoj uređenoj Vrličkoj ulici na
njenom početku kod bivšeg „Foto Kulića“ ispred kioska je ponovno postavljen Coca Cola
frižider za hlađenje pića. Smatram da ponovno vraćanje navedenog frižidera nije u skladu
s projektom obnove Vrličke ulice u projektu „Sinj u sridu“ i neprimjeren je samoj lokaciji
i vizuri točno tog mjesta gdje je smješten. Poslovni subjekt bi mogao frižider smjestiti i
unutar zgrade i dalje vršiti prodaju hlađenog pića. Smatrate li da je u redu vraćanje tog
frižidera na uređenu Vrličku ulicu i je li poslovni subjekt ima odobrenje Grada i ukoliko
ima koliko plaća najam gradskog prostora i na koje vremensko razdoblje je sklopljen
ugovor o zakupu? Ujedno Vas pitam što se događa sa uređenjem Vrličke ulice kada se
postavljene kocke ponovno vade, o čemu se tu radi, tko je to odobrio?“

15. Vijećnik Marko Križanac postavio je sljedeće vijećničko pitanje na koje je zatražio i odgovor
u pisanom obliku:
-

„ Postavio bih pitanje gđi. Kristini Križanac. U okviru operacije „Unaprjeđenje usluga za
djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“, financirati će se projekti koji
će doprinijeti usklađivanju obiteljskog i poslovnog života s uzdržavanim članovima rane i
predškolske dobi kroz unaprjeđenje usluga i produljenje radnog vremena dječjih vrtića
daljnjim razvojem postojećih i/ili uvođenjem novih programa. Projekti će poticati
inovativan pristup u osiguranju produljenog radnog vremena novim načinima
kombiniranja produljenog boravka, poslijepodnevnog i/ili smjenskog rada s ciljem veće
dostupnosti, priuštivosti i obuhvaćenosti djece programima ranog i predškolskog odgoja i
obrazovanja. Operacija ukupne vrijednosti 300.000.000,00 kn namijenjena je dječjim
vrtićima te jedinicama lokalne samouprave kao potencijalnim prijaviteljima odnosno
partnerima u okviru Poziva.
Je li se Grad Sinj i Dječji vrtić „Bili cvitak“ javio na ovaj natječaj i ako je kada, a ako nije
zašto to nije učinio i hoće li i u ovom slučaju biti kao u programu „ZAŽELI“ gdje se
nakon vijećničkog pitanja od strane vijećnika HDZ-a iz srpnja i prosinca 2017. g. još do
danas nemamo početak projekta te se time izgubilo dragocjeno vrijeme, a naši sugrađani
nisu mogli ostvariti primanja po toj osnovi.“

16. Vijećnik Milan Jukić postavio je sljedeće vijećničko pitanje:
- „ Status projekta „Sinj u sridu“
Da li je dobivena odgoda projekta?
Zašto još nema radova na novom Interpretacijskom – edukacijskom centru Sinjske alke
na hipodromu iako vidimo da već nekoliko mjeseci traju radovi na obnovi ulica u užem centru
grada, Tvrđave Kamičak i Palacina koji su također sudionici projekta?“
17. Vijećnik Milan Jukić postavio je sljedeće vijećničko pitanje na koje je zatražio i odgovor u
pisanom obliku:
- „Aglomeracija
Da li postoji fiksni rok za realizaciju projekta Aglomeracije?
U kojoj je fazi trenutno projekt Aglomeracije i kada možemo očekivati da će točno početi
fizički radovi?“
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TOČKA 3.
Izvješće o radu gradonačelnice Grada Sinja za razdoblje srpanj – prosinac 2017. g.
Po ovoj točki dnevnog reda uvodno obrazloženje dala je gradonačelnica Kristina Križanac.
Zamjenik predsjednika Odbora za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, obnovu i razvoj
Grada Sinja, Dujo Maleš ? iznio je stav Odbora prema kojem je razmotreno i jednoglasno
prihvaćeno Izvješće o radu gradonačelnice Grada Sinja za razdoblje srpanj – prosinac 2017. g.
Predsjednica Odbora za društvene djelatnosti Vesna Poljak iznijela je stav Odbora prema
kojem je razmotreno i prima se na znanje Izvješće o radu gradonačelnice Grada Sinja za
razdoblje srpanj – prosinac 2017. g.
V.d. predstojnika Ureda Grada Igor Vidalina ukratko je obrazložio kako se sukladno
dosadašnjoj praksi Izvješće o radu gradonačelnice Grada Sinja za razdoblje srpanj – prosinac
2017. g. prima na znanje.
U raspravi su sudjelovali vijećnici: Miro Bulj (MOST NL), Stipislav Jadrijević (NL), Marko
Križanac, Anđelko Bilandžić, Tihomir Radović, Dujo Maleš, Nikola Vučković, Joško Kontić
i Ivan Maleš.
Vijećnik Miro Bulj u ime kluba vijećnika MOST-a NL osvrnuo se na podneseno Izvješće o
radu gradonačelnice detaljno po stavkama posebno na realizaciju projekta „Sinj u sridu“,
projekt Aglomeracije, zaštitu okoliša (izgradnja sortirnice), projekt izgradnje gradske športske
dvorane, parking kod pravoslavne crkve, komunalne djelatnosti (da treba težiti tome da
mjesni odbori moraju imati na svom računu određena sredstva kojima mogu raspolagati,
predškolski odgoj, besplatne udžbenike. Također je istaknuo vezano za projekt „Sinj u sridu“
da je iznos odobrenih sredstava u 2016.g. i 2017. g. puno manji u odnosu na visinu ukupno
doznačenih sredstava od SAFU-a u iznosu od 11.368.798,44 kn u 2016. godini, te ga je
zanimalo zašto je to tako.
Na kraju izlaganja vijećnik Miro Bulj je rekao da je Izvješće predugačko i da nije precizno
locirano ono što je gradonačelnica odradila pogotovo po pitanju projekata.
Vijećnik Stipislav Jadrijević (nositelj liste grupe birača) istaknuo je kako će njihova lista
podržati predmetno Izvješće,te da se nada kako će izvršna vlast pokrenuti i nove projekte
(sinjski aerodrom), a sve započete projekte da će završiti na dobro svih. Također je rekao
kako podržava održavanje tematske sjednice vezano za projekt „Sinj u sridu“.
Vijećnik Marko Križanac izrazio je nezadovoljstvo podnesenim Izvješćem i radom izvršne
vlasti istaknuvši kako ne vidi viziju razvoja grada Sinja. Također je rekao kako on još od
izvršne vlasti nije čuo što njima donosi projekt „Sinj u sridu“ i na koji će način dovesti turiste.
Vijećnik Anđelko Bilandžić također se osvrnuo na predmetno Izvješće po stavkama i izrazio
nezadovoljstvo radom izvršne vlasti (projekt „Sinj u sridu“, GZK, športska dvorana).
Vijećnik Miro Bulj naglasio je kako Grad Sinj treba raditi i na drugim projektima (prometna
infrastruktura, projekti poput projekta „ZAŽELI“), te očekuje da se bolje prate natječaji i da
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se realiziraju projekti koji se godinama provlače kroz proračun naglašavajući važnost izrade
projektne dokumentacije.
Vijećnik Tihomir Radović u svom izlaganju također je izrazio nezadovoljstvo podnesenim
Izvješćem i radom izvršne vlasti posebno u odnosu na projekt „Sinju sridu“.
Vijećnik Nikola Vučković također je izrazio nezadovoljstvo Izvješćem i radom izvršne vlasti,
te se osvrnuo po stavkama na bitne projekte navedne u predmetnom Izvješću. Vijećnik je
ukazao na veliku nezaposlenost i nedostatak radnih mjesta za što po njemu veliku
odgovornost snosi izvršna vlast zasnjih 9 godina. Vijećnik se posebno osvrnuo na projekt
„Sinj u sridu“ istaknuvši da se želi zamaskirati neaktivnost gradskih službi koje nisu provele
određene radnje (provele postupke javne nabave i oglasile javne natječaje) i prikazati da je
razlog tome nedonošenje proračuna. Vijećnik se osvrnuo i na stavku zaštite okoliša istaknuvši
kako ista predstavlja samo skup lijepih želja na papiru (reciklažno dvorište, sortirnica ne
postoji, proširenje odlagališta otpada). Osvrnuo se i na situaciju vezano za športsku dvoranu
istaknuvši kako gradska vlast nije postupila prema potpisanim ugovorima, da nije zaštićen
interes Grada, da se pogodovalo nekome i da su zato i podnijeli kaznenu prijavu. Osvrnuo se i
na predškolski odgoj i na favoriziranje privatnih vrtića naspram javnih vrtića umjesto da
imaju mrežu javnih vrtića u svakom naselju gdje postoji realna potreba za vrtićem.
Vijećnik Joško Kontić u svom izlaganju je istaknuo kako bi on osobno mnoge stvari drugačije
napravio, ali da je gradonačelnica Kristina Križanac na izborima dobila legitimitet da vodi
Grad onako kako misli da treba te da ne vidi da je učinila neku krucijalnu grešku zbog koje bi
joj uskratio svoje povjerenje. Također je rekao kako smatra da je u proteklih šest mjeseci
2017. godine bilo još dobrih stvari koje nisu navedene u Izvješću.
Vijećnik Ivan Maleš osvrnuo se na lošu situaciju i kontinuirano dugogodišnje neulaganje u
Gljev, Bajagić, Obrovac Sinjski, Zelovo, zbog čega je kritizirao izvršnu vlast. U tom smislu je
upitao što je sa projektom vodovoda na Zelovu, asfaltiranjem nerazvrstanih cesta, nasipanjem
poljskih puteva, jer da ništa od toga nije vidio u podnesenom Izvješću, a osvrnuo i na problem
nezaposlenosti i odlazak mladih.
Nakon završene rasprave, predsjedatelj je konstatirao da je Gradsko vijeće Grada Sinja
primilo na znanje
Izvješće o radu gradonačelnice Grada Sinja za razdoblje srpanj – prosinac 2017. g.
Na zahtjev vijećnika Filipa Klarića-Kukuza (lista grupe birača Stipislava Jadrijevića)
predsjedatelj je odobrio pauzu u trajanju od 10 minuta (20,15-20,25).
Nakon završene pauze prešlo se na sljedeću točku dnevnog reda.
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TOČKA 4.
Prijedlog Odluke o odvodnji otpadnih voda na području Grada Sinja
Po ovoj točki uvodno obrazloženje dala je v.d. pročelnica Upravnog odjela za prostorno
uređenje, komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje imovinom, Ankica Panza.
Zamjenik predsjednika Odbora za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, obnovu i razvoj
Grada Sinja, Dujo Maleš iznio je stav Odbora prema kojem je razmotren i jednoglasno
prihvaćen Prijedlog Odluke o odvodnji otpadnih voda na području Grada Sinja.
U raspravi su sudjelovali vijećnici: Marko Križanac (HDZ) i Joško Kontić (MOST NL).
Marko Križanac u ime kluba vijećnika HDZ-a istaknuo je kako se ova Odluka donosi
zahvaljujući brojnim građanima i predsjedniku Gradskog vijeća Jošku Kontiću koji se
angažirao za rješavanje ovog problema te je upitao zašto je Grad Sinj čekao toliko godina za
donošenje ove Odluke i tko je odgovoran za to, te kako će se taj problem sad konkretno
rješavati na što je v.d. pročelnica Ankica Panza odgovorila da prijedlog Odluke izrađuje
isključivo upravljač i pružatelj javne usluge vodoopskrbe i odvodnje i tek na pritisak da se ta
Odluka ipak izradi i donese, to je i učinjeno. Također je rekla da donošenjem ove Odluke koju
su dužni dostaviti nadležnom Ministarstvu i Hrvatskim vodama, vodopravna inspekcija ima
način za postupanje, a to znači da svi oni koji nelegalno ispuštaju svoje otpadne vode u
otvorene vodotoke bit će sankcionirani sa određenim rješenjima, prekršajno gonjeni i na takav
način će se zapravo pokušati uvesti reda u sustav odvodnje.
Vijećnik Joško Kontić istaknuo je kako se treba zahvaliti i brojnim volonterima, među kojima
su i gradski vijećnici Dujo Maleš, Miro Bulj i Tihomir Radović, koji su tijekom godina
pokušavali riješiti ovaj problem. Također je istaknuo da se ovaj problem neće riješiti preko
noći , ali da je donošenje ove Odluke prvi korak prvi korak da se ovo pitanje regulira bolje te
je apelirao na izvršnu vlast da se što prije obrati Hrvatskim vodama, sanitarnoj i komunalnoj
Inspekciji kako bi se napravili izvidi i utvrdilo stvarno stanje.
Nakon završene rasprave, predsjedatelj je dao na glasovanje Prijedlog Odluke o odvodnji
otpadnih voda na području Grada Sinja i konstatirao da je Gradsko vijeće Grada Sinja
jednoglasno ( 16 „za“) donijelo
Odluku o odvodnji otpadnih voda na području Grada Sinja.

TOČKA 5.
Prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i
mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Sinja
Po ovoj točki uvodno obrazloženje dala je v.d. pročelnica Upravnog odjela za prostorno
uređenje, komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje imovinom, Ankica Panza.
Zamjenik predsjednika Odbora za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, obnovu i razvoj
Grada Sinja, Dujo Maleš iznio je stav Odbora prema kojem je razmotren i jednoglasno
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prihvaćen Prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i
mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Sinja.
U raspravi su sudjelovali vijećnici: Miro Bulj (MOST NL), Marko Križanac, Tihomir
Radović, Petar Župić, Stipe Perić, Dujo Maleš, Joško Kontić, Anđelko Bilandžić, Zvonko
Maras.
Vijećnik Miro Bulj (MOST NL) istaknuo je kako je dobro što se može direktno putem mrežne
stranice Grada Sinja, putem objavljenog obrasca, prijaviti nepropisno odlaganje komunalnog
otpada, ali da sa tim treba pobliže upoznati građane putem medija. Vijećnik je također rekao
kako treba uključiti više mjesne odbore, jer su to po njegovom mišljenju najbolji komunalni
redari, budući da su to ljudi koji žive na tom području i najboje poznaju prilike na tom
području.
Vijećnik Marko Križanac upitao je vezano za prijavljivanje nepropisno odbačenog otpada
putem obrasca objavljenog na mežnoj stranci Grada, da li prijava može biti anoniman ili mora
prijavitelj ostaviti svoje osobne podatke, jer da je teško očekivati da bilo koji građanin prijavi
svoga susjeda i ostavi svoje osobne podatke. Također se osvrnuo na čl. 5. predložene Odluke
Koji propisuje da je gradonačelnica dužna Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog
otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera iz članka 1. ove odluke
podnijeti Gradskom vijeću Grada Sinja do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku
godinu, da li je gradonačelnica bila dužna sada do 31. ožujka podnijeti Izvješće ako mi sada
donesemo ovu Odluku ili do 31. ožujak 2019. godine i da li je to u proračunu za 2018.
Godinu. Također je regulirano odlaganje otpada sa susjednim jedinicama lokalne samouprave
za 2018. godinu.
V.d. pročelnica Ankica Panza ukratko je odgovorila da se prijava ne mora potpisati, jer nije
važno tko je prijavio nego je važno precizno navesti lokalitet na kojem je nepropisno odložen
otpad, da je to i do sada funkcioniralo i da nije bilo nikakvih problema, a što se tiče prethodno
navedenog Izvješća gradonačelnice da se to događa svake godine kroz Izvješće o održavanju
komunalne infrastrukture koje i danas na dnevnom redu, što se tiče osiguranja sredstava,
predviđena su sredstva u Proračunu za 2018. godinu, 20.000,00 kn za uklanjanje divljih
deponija. Vezano za pitanje da li susjedni gradovi i općine odlažu takav otpad na naše
područje (Mojanka), istaknula je da se ovdje ne radi o takvom odlaganju otpada na odlagališta
koja su primarno za to namijenjena nego na divlja odlagališta.
Vijećnik Marko Križanac istaknuo je kako smatra da je 20.000,00 kn premalo za akciju
uklanjanje nepropisno odloženog otpada.
Vijećnik Tihomir Radović osvrnuo se na čl. 4. stavak 2. predložene Odluke istaknuvši da
bude mogućnost da podnositelj prijave ne mora printati obrazac sa mrežnih stranica Grada i
poslati poštom nego da može i na običnom papiru podnijeti prijavu sa odgovarajućim
podacima na što je v.d. pročelnica Ankica Panza odgovorila da je smisao obrasca da se
prikupi što više potrebnih podataka prilikom prijavljivanja nepropisno odloženog otpada, a da
nitko ne robuje tome da to mora biti taj obrazac. Također je rekla kako su do sada radili po
telefonskim pozivima i da su njihove “oči” bile mjesni odbori.
Vijećnik Petar Župić osvrnuo se na dio izlaganja v.d. pročelnice Ankice Panze da trošak
uklanjanja nepropisno odloženog otpada snosi vlasnik/posjednik nekretnine na kojoj se otpad
nalazio, te ga je zanimalo kako to misle provesti jer da po njemu to nije razumno na što je
v.d. pročelnica Ankica Panza odgovorila da svatko mora skrbiti o svom privatnom vlasništvu,
a troškove koje Grad ne može naplatiti da će ih on sam snositi.
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Vijećnik Joško Kontić istaknuo je kako je Odluka prihvatljiva ali da treba voditi računa da see
zloupotrebljava u međusobnim obračunima.
V.d. pročelnica Ankica Panza također je objasnila da se obrazac na mrežnoj stranici Grada o
prijavi nepropisno odloženog otpada može vratiti elektroničkim putem.
Predsjedatelj je odobrio stanku na zahtjev vijećnika Stipe Perića (u ime kluba vijećnika HDZa) u trajanju od pet minuta (21,10-21,15).
Nakon završene pauze vijećnik Miro Bulj (u ime MOST-a NL) predložio je amandman koji
glasi: “ Čl. 9. st. 5. mijenja se i glasi: Grad Sinj ima pravo na nadoknadu troškova uklanjanja
odbačenog otpada iz st. 4. ovog članka od fizičke ili pravne osobe koja je nepropisno
odložila otpad.”.
Vezano za podneseni amandman, v.d. pročelnica Ankica Panza istaknula je da će to biti vrlo
teško, jer teško da će se utvrditi počinitelj i da će to biti trošak gradskog proračuna.
Vijećnik Marko Križanac nadovezao se na sve rečeno istaknuvši da on misli kako se može
utvrditi tko je bacio smeće i da je namjera amandmana da se ta osoba tereti, a ne samo
vlasnik/posjednik određene nekretnine samo zato što je njegovo zemljište, a nema nikakve
veze sa nepropisno odloženim otpadom.
Vijećnik Dujo Maleš osvrnuo se na amandman vijećnika Mira Bulja istaknuvši da ovaj
amandman sprječava mogućnost Grad Sinj da bilo kome naplati nepropisno odlaganje otpada.
U tom smislu je rekao kako bi volio da ovaj amandman još dorade jer će ovako Grad Sinj
isključivo o svom trošku uklanjati sav nepropisno odložen otpada, da ostave mogućnost
naplate od vlasnika/posjednika, ali i da Grad Sinj mora nesporno utvrditi tko je taj otpad
bacio, pa ako nije riječ o istoj osobi, da plati onaj tko je taj otpad odložio. Vijećnik je istaknuo
svoje mišljenjda svatko mora biti odgovoran za svoje vlasništvo.
Vijećnik Miro Bulj istaknuo je kako shvaća da je intenca štititi interes Grada, ali da je ovdje
krivac samo onaj tko je nepropisno odložio otpad.
Vijećnik Zvonko Maras osvrnuo se na odredbe predložene Odluke i istaknuo kako smatra da
u predloženoj Odluci ne treba ništa mijenjati i da je osobno protiv amandmana, te je u
nastavku izlaganja pojasnio kako predložena Odluka regulira svešto je potrebno. Također je
istaknuo kako se, bez obzira na elektroničku prijavu, bilo koji podnesak ako je podoban za
postupanje, može podnijeti nadležnom upravnom tijelu.
Slijedi kraća rasprave između vijećnika Mira Bulja i Zvonka Marasa. budući da je vijećnik
Miro Bulj izrazio nezadovoljstvo njegovim izlaganjem.
Nakon završne riječi v.d. pročelnice Ankice Panze slijedi glasovanje o podnesenim
amandmanima na predloženu Odluku.

-

1. Predsjedatelj je najprije pročitao amandman vijećnka Tihomira Radovića koji
glasi:
“ U čl. 4. st. 2. iza riječi “obrazac – obavijesti “ dodaju se riječi: “ili pisani
podnesak”.

Gradonačelnica Kristina Križanac je prihvatila predloženi amandman i on je postao sastavni
dio prijedloga Odluke.
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2. Predsjedatelj je pročitao amandman vijećnika Mira Bulja koji glasi:
Čl. 9. st. 5. mijenja se i glasi: Grad Sinj ima pravo na nadoknadu troškova
uklanjanja odbačenog otpada iz st. 4. ovog članka od fizičke ili pravne osobe koja
je nepropisno odložila otpad.”.

Gradonačelnica Kristina Križanac nije prihvatila predloženi amandman, te je predsjedatelj isti
dao na glasovanje i konstatirao da je Gradsko vijeće Grada Sinja većinom glasova (11 “za” 5
“protiv”) prihvatilo predloženi amandman i on je postao sastavni dio prijedloga Odluke.
Nakon završenog glasovanja o amandmanima, predsjedatelj je dao na glasovanje Prijedlog
Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje
odbačenog otpada na području Grada Sinja sa prihvaćenim amandmanima i konstatirao da je
Gradsko vijeće Grada Sinja većinom glasova (11 „za“ 5 „suzdržanih“) donijelo
Odluku o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje
odbačenog otpada na području Grada Sinja.
Vijećnik Miro Bulj je u ime kluba vijećnika MOST-a NL predložio prekid sjednice Gradskog
vijeća Grada Sinja.
Predsjedatelj je dao na glasovanje navedeni prijedlog i konstatirao da je Gradsko vijeće Grada
Sinja većinom glasova (10 “za” 6 “ protiv”) prihvatilo prijedlog viječnika Mira Bulja (MOST
NL) za prekid sjednice.
Sjednica je prekinuta u 22,05 sati.
Predsjedatelj je nastavak prekinute sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja zakazao za dan 26.
ožujka 2018. godine u Gradskoj vijećnici Grada Sinja s početkom u 17 sati u skladu sa
člankom 121. stavkom 4. Poslovnika Gradskog vijeća grada Sinja.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nastavak 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja održane dana 26. ožujka 2018. godine
(ponedjeljak) s početkom u 17,00 sati.
Na početku sjednice bilo je nazočno 14 vijećnika od ukupno 21 vijećnika Gradskog vijeća
Grada Sinja.
Nazočni vijećnici: Mirko Labrović, Tihomir Radović, Stipe Perić, Vesna Poljak, Dujo Maleš,
Zvonko Maras, Žarko Delić, Filip Klarić- Kukuz, Miro Bulj, Joško Kontić, Frano Boko,
Milan Jukić, Petar Župić i Nikola Vučković.
Odsutni: Anđelko Bilandžić, Marko Križanac, Zoran Milan, Ivan Maleš, Antonia Radić,
Stipislav Jadrijević, Ante Gulić – vijećnici Anđelko Bilandžić i Ante Gulić došli su nakon
izvršene prozivke vijećnika.
Ostali nazočni: gradonačelnica Kristina Križanac, zamjenici gradonačelnice Zlatko Ugrin i
Denis Glavan, pročelnici Upravnih odjela, Viši savjetnik u Uredu Grada Željko Sesardić, te
predstavnici sredstava javnog informiranja.
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Sjednici je predsjedavao Joško Kontić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Sinja.
Zapisnik je vodila Mirela Perković, voditeljica Odsjeka za poslove Gradskog vijeća,
gradonačelnika i mjesnu samoupravu.
Predsjednik Gradskog vijeća je pozdravio sve nazočne i konstatirao da se nastavlja 11.
sjednica Gradskog vijeća.
Sjednica je započela u 17,00 sati.
Predsjednik Gradskog vijeća Joško Kontić pozvao je v.d. predstojnika Ureda Grada Igora
Vidalinu, da izvrši prozivku vijećnika (prema posebnom popisu u privitku).
Nakon izvršene prozivke predsjednik Gradskog vijeća Joško Kontić konstatirao je da je
sjednici nazočna većina vijećnika i da se mogu donositi pravovaljane odluke.
Sjednica se nastavlja sa točkom 6. dnevnog reda – Prijedlog Plana mreže dječjih vrtića na
području Grada Sinja.
TOČKA 6.
Prijedlog Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Sinja
Po ovoj točki uvodno obrazloženje dao je Željko Sesardić, viši savjetnik u Uredu Grada.
Predsjednica Odbora za društvene djelatnosti Vesna Poljak iznijela je stav Odbora prema
kojem je razmotren i jednoglasno prihvaćen Prijedlog Plana mreže dječjih vrtića na području
Grada Sinja.
U raspravi su sudjelovali: Miro Bulj (MOST NL), Filip Klarić-Kukuz (lista grupe birača
nositelja NL Jadrijevića), Tihomir Radović, Stipe Perić, Joško Kontić, Nikola Vučković, Dujo
Maleš.
Vijećnik Miro Bulj (u ime kluba vijećnika MOST NL) u svom izlaganju je istaknuo kako je
pozitivno što se otvorio dječji vrtić u Turjacima, ali da postoji jedan višegodišnji problem na
koji je on osobno ukazivao i u prijašnjim sazivima Gradskog vijeća odnosno da postoji
područje koje je deset puta veće i teritorijalno i po broju stanovnika, a na kojem još uvijek
nema podružnice dječjeg vrtića (područja mjesnih odbora Lučane, Karakašica, Suhač,
Jasensko, Čitluk). U tom smislu vijećnik Miro Bulj rekao je kako DV Bili cvitak pokriva
ogroman dio Grada Sinja i to područja prethodno spomenutih mjesnih odbora Lučane,
Karakašica, Suhač, Jasensko, Čitluk, te dio Ćurlina i Ćosin potok, što je po njemu cca 40%
stanovništva, te da su područja nabrojenih mjesnih odbora zanemarena time što na tom
području DV Bili cvitak nema svoju podružnicu što bi rasteretilo centralni DV Bili cvitak,
olakšalo življenje mladim obiteljima, a mreža dječjih vrtića bi time bila ravnomjernija i
ravnopravnija. Zbog svega navedenog vijećnika Mira Bulja je zanimalo zbog čega do sada
ništa nije poduzeto po tom pitanju i zašto na navedenim područjima nema podružnica dječjeg
vrtića.
Viši savjetnik u Uredu Grada Željko Sesardić objasnio je da se upravo ovim Prijedlogom
Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Sinja, predviđa gradnja vrtića na području o
kojem je vijećnik Miro Bulj govorio u svom izlaganju, a što je navedeno u točki VII.
predmetnog Prijedloga Plana. Također je rekao da su im jedino problem jaslice koje su u
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Sinju, a kada bi se osnovale podružnice za ranije spomenuta naselja, da bi se oslobodio
prostor za još 1-2 jaslice u Sinju, bez nekih većih investicijskih zahvata. Također je rekao
kako ne može odgovoriti zašto to do sada nije napravljeno, jer nikada nije bio izvršna vlast.
Vijećnik Miro Bulj replicirao je da on u predmetnom Prijedlogu plana ne vidi ništa novo,
nego da se sve isto ponavlja svake godine.
Vijećnik Filip Klarić-Kukuz (u ime kluba vijećnika liste grupe birača nositelja Stipislava
Jadrijevića) istaknuo je kako je ovaj Prijedlog Plana mreže dječjih vrtića na području Grada
Sinja jako dobar, realan, ostvariv u okviru financijskih mogućnosti Grada. Također je rekao
da je suradnja sa privatnim dječjim vrtićem „Čarobni pianino“ i vjerskim vrtićem
„Blagovijest“ trenutno jedini mogući, objektivni i isplativi način širenja dječjeg vrtića.
Također je rekao kako sukladno zakonskim propisima u dječji vrtić može biti upisano
maksimalno 600 djece u odgojnim skupnama do 24 djece, a da ih je trenutno upisano 580, te
da bi u slučaju prelaženja tog broja, Grad morao osnovati novi vrtić, a ne podružnicu što bi
značilo ogromna financijska ulaganja (preko 5 mil. kuna samo za zaposlenike bez
infrastrukture).
Slijedi rasprava između vijećnika Mira Bulja i Filipa Klarića-Kukuza vezano za uvjete u
gradskom i privatnom vrtiću.
Vijećnik Stipe Perić (u ime kluba vijećnika HDZ-a) istaknuo je kako predloženi Plan mreže
dječjih vrtića nije idealan i da nisu s njim zadovoljni, te kako unutar gradskog DV „Bili
cvitak“ ima još prostora za širenje imajući u vidu područja koja je spomenuo i vijećnik Miro
Bulj.
Vijećnik Joško Kontić istaknuo je kako je 08. ožujka 2018.g. raspisan EU natječaj za
unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, te je nakon
iznošenja detalja o predmetnom natječaju apelirao na izvršnu vlast da što prije napravi
projekt, prijavi ga na navedeni natječaj i povuče sredstva kojima će unaprijediti usluge dječjeg
vrtića.
Vijećnik Tihomir Radović izrazio je svoje mišljenje da Grad Sinj može imati dva gradska
vrtića i da smatra kako sva djeca u Sinju moraju biti ravnopravna.
Vijećnik Nikola Vučković u ime SDP-a istaknuo je kako se ne slaže s ovakvim Prijedlogom
Plana mreže dječjih vrtića, jer da se ostavlja mogućnost da se sa njime nauštrb gradskog vrtića
protežira privatni vrtić podsjetivši da je isti na početku bio predstavljen kao privremeno
rješenje. Vijećnik se također osvrnuo na to kako nisu prihvatili zadnje Izvješće o radu tog
privatnog vrtića, a da ga se kroz ovaj dokument nagrađuje. Vijećnik Nikola Vučković još je
istaknuo kako je u protekloj godini ugašena vrtićka skupina u Glavicama, a da su djeca
upisana u privatni dječji vrtić na Hanu koji je po njemu neuvjetan budući da se nalazi iznad
ugostiteljskog objekta.Vijećnik je još istaknuo da je u slučaju otvaranja novog gradskog vrtića
moguće imati i neke zajedničke službe, te se osvrnuo na pedagoški standard od 600 djece koji
je po njemu rastezljiv istaknuvši primjere nekih drugih gradova koji prelaze taj broj.
U odnosu na izlaganje vijećnika Nikole Vučkovića, viši savjetnik u Uredu Grada Željko
Sesardić istaknuo je kako je vijećnik u svom izlaganju iznio određene netočnosti, pa je tako
naglasio da nije ukinuta skupina djece u Glavicama nego su samo prebačeni u jutarnju
smjenu, također je rekao da je sa dva privatna vrtića ušteđeno 10 mil. kuna ako stave u
korelaciju podatke iz proračuna o gradskom i privatnom vrtiću. Također je rekao da svaki
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vrtić kao samostalna ustanova mora imati svoj stučni tim i da treba računati na zapošljavanje
još 10-11 novih zaposlenika, te da predloženi Plan mreže dječjih vrtića pokazuje trenutno
stanje i da se može mijenjati već iduće godine, a u točki VII. da je razvidno što se planira u
budućnosti.
Predsjednik Joško Kontić odobrio je pauzu u trajanju od pet minuta (18,10-18,15) na traženje
vijećnika Mira Bulja (u ime kluba vijećnika MOST-a NL).
Nakon završene pauze, budući da više nije bilo prijavljenih za raspravu, predsjedatelj je dao
na glasovanje Prijedlog Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Sinja i konstatirao da je
Gradsko vijeće Grada Sinja većinom glasova (10 „za“ 2 „protiv“ 3 „suzdržana“) donijelo
Plan mreže dječjih vrtića na području Grada Sinja.

TOČKA 7.
Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i
članova predstavničkih tijela izabranih s liste grupe birača Gradskog vijeća Sinja za
2018. g.
Po ovoj točki uvodno obrazloženje dala je pročelnica Upravnog odjela za financije Jasna
Mijić-Trogrlić.
Zamjenik predsjednika Odbora za Proračun i financijsku kontrolu Ante Gulić iznio je stav
Odbora prema kojem je razmotren i većinom glasova prihvaćen Prijedlog Odluke o
raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova predstavničkih tijela
izabranih s liste grupe birača Gradskog vijeća Sinja za 2018. g.
Vijećnik Stipe Perić, u ime kluba vijećnika HDZ-a, istaknuo je kako će podržati ovu točku
reda, te da se radi o redovnoj proceduri koja se svake godine ponavlja.
Predsjednik Gradskog vijeća Joško Kontić zahvalio se Vesni Poljak, zamjenici vijećnice
Ivane Šabić (lista grupe birača nositelja Stipislava Jadrijevića) na odrađenim sjednicama
Gradskog vijeća, budući da je vijećnica Ivana Šabić ponovno aktivirala svoj vijećnički
mandat.
Budući da više nije bilo prijavljenih za raspravu, predsjedatelj je dao na glasovanje Prijedlog
Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova predstavničkih
tijela izabranih s liste grupe birača Gradskog vijeća Sinja za 2018. g. i konstatirao da je
Gradsko vijeće Grada Sinja jednoglasno (13 „za“) donijelo
Odluku o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova
predstavničkih tijela izabranih s liste grupe birača Gradskog vijeća Sinja za 2018. g.
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TOČKA 8.
Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području Grada Sinja u 2017.g.
Po ovoj točki uvodno obrazloženje dala je v.d. pročelnica Upravnog odjela za prostorno
uređenje, komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje imovinom, Ankica Panza.
Zamjenik predsjednika Odbora za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, obnovu i razvoj
Grada Sinja, Dujo Maleš, iznio je stav Odbora prema kojem je razmotreno i jednoglasno
prihvaćeno Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Grada Sinja u 2017.g.
U raspravi su sudjelovali vijećnici: Tihomir Radović (klub vijećnika HDZ-a) i Miro Bulj (u
ime kluba vijećnika MOST-a NL).
Vijećnik Tihomir Radović (u ime kluba vijećnika HDZ-a) u svom izlaganju osvrnuo se na
parking kod pravoslavne crkve i na odgovoreno vijećničko pitanje koje se odnosilo na tu temu
i to vezano za rok izvođenja radova. Posebno ga je zanimalo u odnosu na predloženi Program
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja u 2018.g., zašto
se za parking kod pravoslavne crkve planira 100.000,00 kuna za 2018. godinu i piše da je
izgradnja u tijeku kad mu je u vijećničkom pitanju odgovoreno da su radovi završeni u 2017.
godini odnosno je li parking kod pravoslavne crkve gotov ili nije.
V.d. pročelnica Ankica Panza obrazložila je zašto je došlo do prijenosa 100.000,00 kuna u
2018. godinu istaknuvši da je rok plaćanja 60 dana i da okončana situacija nije teretila
prethodnu 2017. godinu. Također je podsjetila kako su vezano za predmetnu tematiku dali
detaljan odgovor vijećniku, a koji odgovor je i dostavljen i ostalim vijećnicima (o tijeku
postupka, ugovorima, jamstvima, primopredajni zapisnik, dnevnik rada) što se može
provjeriti.
Vijećnik Miro Bulj (u ime kluba vijećnika MOST-a) u svom izlaganju osvrnuo se na sve
navedene stavke u predmetnom Izvješću.Vijećnik je istaknuo kako je razvidno da nemaju
nešto puno isprojektiranih nogostupa, dotaknuo se i parkinga kod pravoslavne crkve za koji je
rekao da mu se čini da nije sve dovršeno te je predložio da se svim vjećnicima dostave
specifikaciju svih stavki, sve što je uplaćeno i kad su radovi točno završeni. Vijećnika Mira
Bulja također je zanimalo vezano za pristupni put kod pravoslavnog groblja sv. Petra, do kuda
se došlo sa rješavanjem tog dugogodišnjeg problema i da li imaju projekt istaknuvši da
sredstva za realizaciju tog projekta neće biti problem i da je i on sam obavi oodređene
razgovore. Vijećnik se još osvrnuo na sanaciju Mojanke, reciklažno dvorište i sortirnicu koju
smatra jako bitnom. Na kraju izlaganja vijećnik Miro Bulj rekao je kako se nada boljoj
realizaciji svih navedenih projekata u idućoj godini.
V.d. pročelnica Ankica Panza ponovila je ono što je rekla i vijećniku Tihomiru Radoviću
vezano za parking kod pravoslavne crkve, a to je da su svi vijećnici dobili iscrpan odgovor i
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obiman materijal vezano za tu tematiku. Što se tiče pristupnog puta kod pravoslavnog groblja
sv. Petra, v.d. pročelnica Ankica Panza detaljno je obrazložila imovinsko-pravne probleme
koji godinama sprječavaju realizaciju navedenog projekta, također je iznijela sve relevantne
podatke vezano za sanaciju deponija Mojanka istaknuvši za sortirnicu da su u roku iskazali
interes za financiranje projektne dokumentacije sortirnice, da je tek sada došla na red i da se
nada da će osigurati sredstva rebalansom proračuna i krenuti sa projektnom dokumentacijom
sortirnice.
Nakon završene rasprave, predsjedatelj je dao na glasovanje Izvješće o izvršenju Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja u 2017.g. i
konstatirao da je Gradsko vijeće Grada Sinja većinom glasova (11„za“ 2 „protiv“ 2
„suzdržana“) prihvatilo
Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području Grada Sinja u 2017.g.
TOČKA 9.
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području
Grada Sinja za 2017.g.
Po ovoj točki uvodno obrazloženje dala je v.d. pročelnica Upravnog odjela za prostorno
uređenje, komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje imovinom, Ankica Panza.
Zamjenik predsjednika Odbora za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, obnovu i razvoj
Grada Sinja, Dujo Maleš, iznio je stav Odbora prema kojem je razmotreno i jednoglasno
prihvaćeno Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području
Grada Sinja za 2017.g.
U raspravi su sudjelovali vijećnici: Miro Bulj (u ime MOST-a NL), Stipe Perić, Žarko Delić,
Mirko Labrović, Petar Župić, Nikola Vučković, Tihomir Radović i Frano Boko.
Vijećnik Miro Bulj ( u ime kluba vijećnika MOST-a NL) taksativno se osvrnuo na sve stavke
predmetnog Izvješća istaknuvši vezano za održavanje javnih površina da mora biti bolja
mehanizacija Čistoće Cetinske krajine d.o.o. Sinj, te je naglasio nužnost redovnog održavanja
pristupnih puteva, nerazvrstanih cesta, groblja. Vezano za sve navedeno vijećnik je naglasio
da unutar Čistoće Cetinske krajine do.o. Sinj treba napraviti bolji raspored rada i da bi onda
dobilvali bolju uslugu. Vijećnik je također ukazao na važnost odvodnje oborinskih voda, na
loše stanje vezano za održavanje nerazvrstanih cesta, a vezano za održavanje javne rasvjete
istaknuo je važnost suradnje sa mjesnim odborima na području Grada Sinja. Vijećnik Miro
Bulj također je rekao kako je uništena javna cesta kod Labrovića, gdje su kamioni iz rudokopa
napravili veliku štetu i da bi trebalo staviti ograničenje u tonaži na lokalnoj cesti.
Vijećnik Stipe Perić ( u ime kluba vijećnika HDZ-a) osvrnuo se na dvije stavke iz
predmetnog Izvješća i to na odvodnju oborinskih voda istaknuvši kako se u ovo doba
pojavljuju razna privremena izvorišta vode, pa protječu kroz ulice i ljudima onemogućuju
normalno kretanje ulicom i da je to nužno riješiti i da se premalo sredstava osigurava za tu
stavku. Vijećnik je također izrazio nezadovoljstvo nedovoljnim ulaganjem u asflatiranje, da
ga žalosti ovakvo Izvješće i da ga ne mogu prihvatili.
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Vijećnik Žarko Delić osvrnuo se na sječu stabala i sadnica, te je ukazao na problem huligana
u gradskom parku, te je upravo zato apelirao da se sade gotova stabla i zanimalo ga je tko je
zato nadležan u Gradskoj upravi, a v.d. pročelnica Ankica Panza odgovorila je da postoji
službenik, dipl. agronom koji je zadužen za to i koji je direktan kontakt sa komunalnim
poduzećem, te je ukratko obrazložila što poduzimaju u okviru raspoloživih sredstava i da se
jako puno trude u održavanju zelenih površina, ali naravno da se uvijek može više.
Vijećnik Miro Labrović izrazio je nezadovoljstvo nedovoljnim ulaganjem u Glavice, te je
nabrojio probleme s kojima se suočavaju i apelirao na više ulaganja u Glavice.
Vijećnik Petar Župić upitao je vezano za stavku zbrinjavanje napuštenih životinja, da li se u
2018. godini planira otvaranje azila za napuštene životinje, a vijećnik Nikola Vučković
istaknuo je kako je upravo on predlagao amandman na prijedlog ovogodišnjeg Proračuna
kojim bi se u Gradu Sinju otvorio azil za pse i da je predlagao lokaciju za to i da mu je čudno
što vijećnik Petar Župić postavlja to pitanje kad su i vijećnici MOST-a bili protiv tog
amandmana.
V.d. pročelnica Ankica Panza odgovorila je da će na jednoj od sjednica Gradskog vijeća biti
predložena odluka o zaštiti životinja u toku kako je to zakon i predvidio (do lipnja), a što se
tiče osnivanja azila, koliko ima informaciju, da postoji interes da se taj azil otvori i misli da će
i ovo Gradsko vijeće u rebalansu proračuna to podržati ako taj interes bude do kraja iskazan.
Vijećnik Nikola Vučković postavio je pitanje da li je gradska vlast poduzela korake u smjeru
zamjene klasičnih halogenih rasvjetnih tijela led rasvjetom jer da troše manje energije čime bi
se smanjio račun za potrošenu električnu energiju na što je v.d. pročelnica Ankica Panza
odgovorila da je to sigurno nešto što ih čeka u budućnosti, ali trenutno ostaju na halogenoj
rasvjeti zbog projekta energetske učinkovitosti i predviđenih ušteda. Također, vijećnik je
zatražio objašnjenje iznosa kod stavke usluge održavanja javne rasvjete na što je objašnjenje
dala pročelnica Upravnog odjela za financije Jasna Mijić-Trogrlić istaknuvši da je krivo
napravljena analitika.
Vijećnik Tihomir Radović izrazio je nezadovoljstvo nedovoljnim ulaganjem u pojedine
mjesne odbore (Radošić, Gljev, Zelovo, Lučane), a vijećnik Frano Boko ukazao je na problem
šahti na GZK.
Nakon završene rasprave, predsjedatelj je dao na glasovanje Izvješće o izvršenju Programa
održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2017.g. i konstatirao da je
Gradsko vijeće Grada Sinja većinom glasova (8 „za“ 3 „protiv“ 3 „suzdržana“) prihvatilo
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja
za 2017.g.

TOČKA 10.
Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
Grada Sinja u 2018.g.
Po ovoj točki uvodno obrazloženje dala je v.d. pročelnica Upravnog odjela za prostorno
uređenje, komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje imovinom, Ankica Panza.
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Zamjenik predsjednika Odbora za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, obnovu i razvoj
Grada Sinja, Dujo Maleš, iznio je stav Odbora prema kojem je razmotren i jednoglasno
prihvaćen Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području Grada Sinja u 2018.g.
U raspravi su sudjelovali vijećnici: Miro Bulj (u ime kluba vijećnika MOST-a NL), Tihomir
Radović ( u ime kluba vijećnika HDZ-a), Joško Kontić, Petar Župić, Nikola Vučković, Mirko
Labrović i Frano Boko.
Vijećnik Miro Bulj (u ime kluba vijećnika MOST-a NL) istaknuo je kako očekuje da će se
ozbiljno pristupiti svim projektima u predloženom Programu, da sve navedene projekte
podržavaju i da su većina tih projektata prihvaćeni amandmani kluba vijećnika MOST-a NL.
Vijećnik Miro Bulj posebno je naglasio važnost izgradnje nogostupa, te važnost iznalaženja
lokacije za novo groblje budući da se postojeće ne može proširiti. Također je naglasio važnost
vraćanja stočnog pazara i zelene tržnice, te je upitao da li je predloženi Program usklađen sa
proračunam na što je pročelnica potvrdno odgovorila. Na kraju izlaganja, vijećnik Miro Bulj
je rekao kako će podržati predloženi Program i da su velikim dijelom sukreatori navedenih
projekata.
Vijećnik Tihomir Radović ( u ime kluba vijećnika HDZ-a) osvrnuo se ponovno na parking
kod pravoslavne crkve i predviđeni iznos od 100.000,00 kuna u 2018. godini, te je još jednom
upitao na što se odnosi tih 100.000,00 kn (stručni nadzor ili hortikulturu). Vijećnik je također
upitao koliko je uprihođeno od najma ugostiteljskog objekta „Boss“ u 2017. godini i je li u
ugovoru o najmu bilo da će se sanirati parkiralište ispred tog ugostiteljskog objekta.
V.d. pročelnica Ankica Panza odgovorila je da hortikultura na parkingu kod pravoslavne
crkve nije uključena u trošak projekta izvođaču radova, što se tiče 100.000,00 kuna, da je to
okončana situacija, čiji je rok plaćanja 60 dana, da je sada već plaćena i trošak stručnog
nadzora nad tim radovima. V.d. pročelnica Ankica Panza, također je odgovorila zakupnik
ugostiteljskog objekta „Boss“ plaća zakupninu, da je parking gradski i da isti nikad nije bio
povlaštena informacija i da smatraju da ga je nužno urediti i osloboditi od veće količine vode
koja se tu skuplja imajući u vidu da je tu osim ugostiteljskog objekta i sportski aerodrom zbog
čega se također dosta automobila tu parkira.
Vijećnik Joško Kontić postavio je pitanje vezano za uređenje stočnog pazara istaknuvši
njegovu važnost i da ga u tom smislu zanimaju planovi izvršne vlasti imajući u vidu probleme
oko lokacije za stočni pazar. Vijećnika je također zanimalo hoće li se raditi kanalizacija u
ulici Andrije Kačića Miošića u sklopu projekta glomeracije.
V.d. pročelnica Ankica Panza odgovorila je da je lokacija za stočni pazar i zelenu tržnicu u
prostorno planskoj dokumentaciji predviđena ispod Hipodroma i vezano za koju postoje
određeni imovinsko pravni problemi koji još nisu riješeni, te je istaknula kao prioritet
određivanje lokacije. Što se tiče ulice Andrije Kačića Miošića, v.d. pročelnica Ankica Panza,
istaknula je da je ista predviđena za uređenje završnog sloja i odvodnje kroz projekt „Sinj u
sridu“, da je provedena javna nabava, dobili izvođača radova, ispoštovali sve rokove. Također
je rekla da je ova ulica obuhvaćena i sa izgradnjom kanalizacije, te rekonstrukcijom vode u
toj ulici, te je govorila o načinu financiranja i izvođenja navedenih radova u jednom zahvatu.
Vijećnik Petar Župić predložio je kao i vijećnik Miro Bulj,da ih se na nekoj budućoj sjednici
Gradskog vijeća izvijesti o tijeku realizacije svih projekata navedenih u predloženom
20

Programu na što je v.d. pročelnica Ankica Panza odgovorila da su u obvezi nakon donošenja
Proračuna donijeli Plan nabave koji je javni dokument u kojem su napravili dinamiku svih
postupaka koje namjeravaju u ovoj godini provesti, također se osvrnula na poduzete radnje
vezano za problematiku županijske ceste prema Radošiću i ceste u Glavicama i radnje koje se
namjeravaju poduzeti uključujući struku i mjesne odbore.
Vijećnik Nikola Vučković osvrnuo se na stavku vodoopskrba i odvodnja i apelirao da treba
voditi računa o ravnomjernom razvoju svih mjesnih područja na području Grada Sinja
posebno istaknuvši područje Zelova. Vijećnik se također osvrnuo na nužnost proširenje
groblja u Brnazama, te iznio moguća rješenja (jedno igralište i zemlja u vlasništvu grada
pored groblja).
Vijećnik Mirko Labrović izrazio je zadovoljstvo planovima za rekonstrukciju ceste PrivijaHan, te je ukazao na nužnost rješavanja još jednog dijela iza Poljakove grede kojim prolaze
djeca koji je još opasniji. Također je naglasio nužnost da se osigura parking za dva groblja u
Glavicama (Šatrinica i Šibenica).
Vijećnik Frano Boko upitao je u kojoj je fazi prostorno planska dokumentacija za
poljoprivredni poduzetnički inkubator, te zašto je stočni pazar predviđen na privatnom
vlasništvu kad imaju svoje zemljište (GZK) na što je v.d. pročelnica Ankica Panza
odgovorila da poljoprivredni poduzetnički inkubator nije komunalna infrastruktura i da zato
nije obuhvaćen predloženim Programom, a vezano za stočni Pazar istaknula je da urbanizam i
vlasništvo nisu međusobno uvjetovani.
Nakon završene rasprave, predsjedatelj je dao na glasovanje Prijedlog Programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja u 2018.g. i konstatirao
da je Gradsko vijeće Grada Sinja većinom glasova (11 „za“ 2 „protiv“ 2 „suzdržana“)
donijelo
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja u
2018.g.
TOČKA 11.
Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za
2018.g.
Po ovoj točki uvodno obrazloženje dala je v.d. pročelnica Upravnog odjela za prostorno
uređenje, komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje imovinom, Ankica Panza.
Zamjenik predsjednika Odbora za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, obnovu i razvoj
Grada Sinja, Dujo Maleš, iznio je stav Odbora prema kojem je razmotren i jednoglasno
prihvaćen Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja
za 2018.g.
Budući da nije bilo prijavljenih za raspravu, predsjedatelj je dao na glasovanje Prijedlog
Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2018.g. i
konstatirao da je Gradsko vijeće Grada Sinja većinom glasova (11 „za“ 3 „suzdržana“)
donijelo
Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2018.g.
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TOČKA 12.
Izvješće o radu Gradske knjižnice Sinj za 2017. godinu
Po ovoj točki dnevnog reda uvodno obrazloženje dala je ravnateljica Gradske knjižnice Sinj,
Mladenka Macan.
Predsjednica Odbora za društvene djelatnosti, Vesna Poljak, iznijela je stav Odbora prema
kojem je razmotreno i jednoglasno prihvaćeno Izvješće o radu Gradske knjižnice Sinj za
2017. godinu.
Zamjenik predsjednika Odbora za Proračun i financijsku kontrolu, Ante Gulić, iznio je stav
Odbora prema kojem je razmotreno i jednoglasno prihvaćeno Izvješće o radu Gradske
knjižnice Sinj za 2017. godinu.
U raspravi su sudjelovali: Stipe Perić (u ime kluba vijećnika HDZ-a), Miro Bulj (u ime kluba
vijećnika MOST-a), Frano Boko i Joško Kontić.
Vijećnik Stipe Perić, u ime kluba vijećnika HDZ-a, istaknuo je kako će podržati predmetno
Izvješće, također je naglasio nužnost pronalaska nove lokacije za Gradsku knjižnicu koja će u
potpunosti zadovoljti potrebe građana.
Vijećnik Miro Bulj, u ime kluba vijećnika MOST-a, također je rekao da će podržati
predmetno Izvješće, te je upitao ravnateljicu Mladenku Macan da li još uvije imaju iste
probleme s krovom na što je ravnateljica odgovorila da je napravljen sanacija krova, ali sada
da u jednoj prostoriji za knjige koju ne koriste korisnici usluga Gradske knjižnice, imaju
problem sa kapanjem vode poslije dužih razdoblja kiše. U tom smislu vijećnik je apelirao na
izvršnu vlast da se ozbiljno pristupi rješavanju tih problema.
Vijećnik Frano Boko u svom izlaganju ukazao je na nužnost informatizacije Gradske
knjižnice, pronalaženje adekvatne lokacije, te je u tom smislu preporučio i praćenje EU
natječaja.
Predsjednik Gradskog vijeća Joško Kontić istaknuo je kako Gradska knjižnica nema uvjete
koje bi morala imati, te da bi oni vijećnici zajedno sa izvršnom vlati trebali promišljati što
treba napraviti da Gradska knjižnica i s obzirom na lokaciju i sobzirom na sadržaj odgovora i
zadovoljava potrebe građana Sinj i okolnih općina. U to smislu je rekao da bi oni vijećnici i
izvršna vlast trebali promisliti da li je Gradska knjižnica jedan od prioriteta, da razmisle gdje
će je locirati i da onda temeljem toga budu spremni financirati izradu projektne dokumentacije
i budu spremni ako se otvori neki EU natječaj na njega ga aplicirati. Vijećnik je rekao kako on
osobno smatra da bi Gradska knjižnica trebala biti jedan od prioriteta Grada Sinja, te je
podržao predmetno Izvješće.
Vijećnik Stipe Perić je rekao kako podržava ovu raspravu i da misli kako je krajnje vrijeme da
se počne djelovati na tom planu.
Nakon završene rasprave, predsjedatelj je dao na glasovanje Izvješće o radu Gradske
knjižnice Sinj za 2017. godinu i konstatirao da je Gradsko vijeće Grada Sinja jednoglasno (14
„za“) prihvatilo
Izvješće o radu Gradske knjižnice Sinj za 2017. godinu.
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TOČKA 13.
Izvješće o radu DVD-a Sinj za 2017. godinu
Po ovoj točki dnevnog reda uvodno obrazloženje dao je zapovjednik DVD-a Sinj Stipe Ančić.
Predsjednica Odbora za društvene djelatnosti, Vesna Poljak, iznijela je stav Odbora prema
kojem je razmotreno i jednoglasno prihvaćeno Izvješće o radu DVD-a Sinj za 2017. godinu.
Zamjenik predsjednika Odbora za Proračun i financijsku kontrolu, Ante Gulić, iznio je stav
Odbora prema kojem je razmotreno i jednoglasno prihvaćeno Izvješće o radu DVD-a Sinj za
2017. godinu.
U raspravi su sudjelovali vijećnici: Miro Bulj ( u ime kluba vijećnika MOST-a NL), Stipe
Perić (u ime kluba vijećika HDZ-a), Žarko Delić i Nikola Vučković.
Vijećnika Mira Bulja (u ime kluba vijećnika MOST-a) zanimalo je kako funkcionira DVD
Sinj s obzirom na postojanje JVP Sinj, da li je ona kao zapovjednik zadovoljan postojanjem
JVP Sinj, te kakvo je stanje sa tehničkom opremljenosti.
Zapovjednik Stipe Ančić odgovorio je da je prošla godina bila jedna od najtežih s obzirom na
broj požara (384), te se zahvalio izvršnoj vlasti, predsjedniku Gradskog vijeća i pojedinim
vijećnicima što su bili na raspolaganju. Također je rekao da iako su neki prognozirali da će se
DVD Sinj ugasiti osnivanjem JVP Sinj, da to nije istina, da je DVD Sinj opstao i da će
opstati će napomenuvši da su prošle godine proslavili 110 godina postojanja. Također je rekao
da trenutno imaju 25 dobrovoljaca koji su prva pomoć profesionalcima u gašenju požara i koji
su kao takvi neophodni. Ponovio je kako do sada nema nikakvih problema i da se samo mogu
nadopunjavati.
Vezano za tehničku opremljenost, zapovjednik Stipe Ančić je istaknuo da je teško za
vatrogasca reći da je dovoljno tehnike, također je rekao vezano za opremu, da je DVD Sinj
dao JVP Sinj svoju opremu na korištenje ( temeljem ugovora o suradnji), da su relativno
dobor opremljeni, a naravno da tehnike nedostaje i uvijek će je nedostajati pogotovo opreme
za gašenje šumskih požara u smislu vozila i opreme za potres.
Stipe Perić (u ime kluba vijećnika HDZ-a) istaknuo je da će podržati predmetno Izvješće, da
je DVD Sinj uvijek do sada obavljao svoj posao profesionalno i da nema razloga da tako ne
bude i ubuduće.
Vijećnika Žarka Delića zanimalo je da li općine i gradovi kojima DVD Sinj dođe u ispomoć
participiraju u financiranju DVD-a Sinj na što je zapovjednik Stipe Ančić odgovorio da je to
solidarna pomoć. Također, vijećnika je zanimalo kakva je komunikacija primjerice sa
susjednom Bosnom kad je požar na granici dviju država, na što je zapovjednik Stipe Ančić
odgovorio da postoji međunarodni sporazum da se može 10 km ulaziti preko granice, a budući
da oni ne vide taj požar, da po njihovom pozivu idu na intervenciju.
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Vijećnik Nikola Vučković istaknuo je kako je razvidno iz ovoga Izvješća da su vatrogasci
jedina operativna snaga na koju se grad Sinj može osloniti u bilo koje doba za bilo koju vrstu
ugroza na području grada, a i šire. Također se osvrnuo na predmetno Izvješće istaknuvši
vezano za pitanje trebali JVP, da li će moći postojati uz DVD, da se sada vidi da obe ustanove
funkcioniraju, svaka u svom djelokrugu posla, da jedna drugu ne remeti i da su prijašnje
rasprave na tu temu buke promašene.
Nakon završene rasprave, predsjedatelj je dao na glasovanje Izvješće o radu DVD-a Sinj za
2017. godinu i konstatirao da je Gradsko vijeće Grada Sinja jednoglasno (15 „za“) prihvatilo
Izvješće o radu DVD-a Sinj za 2017. godinu.

TOČKA 14.
Izvješće o radu udruga u kulturi Grada Sinja s financijskim izvješćima za 2017. godinu
Po ovoj točki dnevnog reda uvodno obrazloženje dao je viši savjetnik Ureda Grada Željko
Sesardić i predsjednik Kulturnog vijeća Mislav Norac.
Predsjednica Odbora za društvene djelatnosti, Vesna Poljak, iznijela je stav Odbora prema
kojem je razmotreno i jednoglasno prihvaćeno Izvješće o radu udruga u kulturi Grada Sinja s
financijskim izvješćima za 2017. godinu.

Zamjenik predsjednika Odbora za Proračun i financijsku kontrolu, Ante Gulić, iznio je stav
Odbora prema kojem je razmotreno i jednoglasno prihvaćeno Izvješće o radu udruga u kulturi
Grada Sinja s financijskim izvješćima za 2017. godinu.
U kratkoj raspravi su sudjelovali vijećnici: Miro Bulj, Nikola Vučković i Stipe Perić.
Vijećnik Miro Bulj postavio je pitanje oko financiranja projekta KUS-a –Izložba „Vlak bez
voznog reda“ kao projekta izvan redovne djelatnosti s obzirom da je za redovnu djelatnost
KUS-a Proračunom za 2017. godinu osigurano 450.000,00 kn na što su viši savjetnik Željko
Sesardić i predsjednik Kulturnog vijeća Mislav Norac ukrako obrazložili razloge takvog
financiranja posebno istaknuši da najveći dio sredstava osiguran za redovnu djelatnost KUS-a
ide za plaće tj. za hladni pogon u KUS-u.
Vijećnik Nikola Vučković također je istaknuo kako su sredstva kojima Grad Sinj financira
KUS Sinj, namijenjena njihovom hladnom pogonu, a ne financiranju njihovih projekata.
Vijećnik Stipe Perić napomenuo je da ukoliko se želi utjecati na raspored sredstava u okviru
kulture, da se to treba raditi prilikom izglasavanja proračuna, a ne prilikom glasovanja o
predmetnom Izvješću, te da će vijećnici HDZ-a podržati predmetno financiranje.
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Nakon završene rasprave, predsjedatelj je dao na glasovanje Izvješće o radu udruga u kulturi
Grada Sinja s financijskim izvješćima za 2017. godinu i konstatirao da je Gradsko vijeće
Grada Sinja jednoglasno (15 „za“) prihvatilo Izvješće o radu udruga u kulturi Grada Sinja s
financijskim izvješćima za 2017. godinu.
TOČKA 15.
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Europske Povelje o ravnopravnosti spolova na lokalnoj
razini
Po ovoj točki dnevnog reda uvodno obrazloženje dao je predlagatelj vijećnik Nikola
Vučković (SDP).
Predsjednica Odbora za društvene djelatnosti, Vesna Poljak, iznijela je stav Odbora prema
kojem je razmotren i nije prihvaćen Prijedlog Odluke o prihvaćanju Europske Povelje o
ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini.
U raspravi su sudjelovali vijećnici: Miro Bulj (u ime kluba vijećnika MOST-a NL), Dujo
Maleš, Petar Župić, Filip Klarić-Kukuz, Stipe Perić, Zvonko Maras, Joško Kontić.
Vijećnik Miro Bulj (u ime kluba vijećnika MOST-a NL), istaknuo je kako bi volio da je
Povelja prevedena na hrvatski jezik, te je upitao tko će financirati i osigurati sredstva, te
kontrolirati provedbu cijelog postupka Također ga je zanimalo koji su još gradovi uključeni s
područja naše regije. Vijećnik je izrazio zadovoljstvo što je žena gradonačelnica Grada Sinja,
te što su na vodećim funkcijama u Gradu Sinju također žene.
Predlagatelj Nikola Vučković obrazložio je kako nije istina da materijali nisu prevedeni na
hrvatski jezik odnosno da su vijećnici dobili materijale koji su prevedeni na hrvatski jezik, da
materijale koristi Hrvatska udruga gradova na čijim stranicama se nalazi predmetna
publikacija prevedena na hrvatski jezik na Sveučilištu u Mostaru. Također je istaknuo da je
Povelju u Hrvatskoj potpisalo 13 županija i 8 gradova i taksativno ih nabrojio.
Vijećnik Miro Bulj pročitao je sporni dio u kojoj se navodi: “ Ova publikacija predstavlja
doprinos Stalne konferencije gradova i općina procesu opće ravnopravnosti spolova i
uključivanja žena u društveni, politički, gospodarski i javni život Srbije“, na što je
predlagatelj Nikola Vučković rekao kako nitko ne može utjecati tko će biti udruge partneri
Vijeća Europe. Također je rekao da za provedbu predložene Odluke nisu potrebna dodatna
sredstva i da bi se njoe jamčilo da će Grad prihvatiti politike ravnopravnosti i da nitko neće
biti diskriminiran zbog spola, vjerskih ili bilo kojih drugih uvjerenja.
Vijećnik Filip Klarić-Kukuz također da piše jasno „Ova publikacija predstavlja doprinos
Stalne konferencije gradova i općina procesu opće ravnopravnosti spolova i uključivanja žena
u društveni, politički, gospodarski i javni život Srbije“ i da je njemu neprihvatljivo usvajati
takav dokument na Gradskom vijeću Grada Sinja u Repubici Hrvatskoj. Također je rekao da
će biti protiv predložene Odluke i iz razloga što je ravnopravnost spolova unesena u Ustav RH
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Kao temeljni pravni akt naše države i usvajati razne Povelje koje reguliraju nešto što je već
regulirano da je apsurdno, nepotrebno.
Vijećnik Miro Bulj dodao je vezano za predmetnu raspravu kako su na čelu Grada Sinja žene
(gradonačelnica, pročelnice, gradske ustanove, TZ Grada Sinja) i da oni očito nemaju problem
sa ravnopravnosti spolova.
Vijećnik Stipe Perić istaknuo je kako smatra da je stupanj razvoja ne samo ravnopravnosti
spolova i ne samo na nivou Grada takav, da teško da će ovakav jedna dokument nešto više
tome doprinijeti tako i ova Povlja na nivu Grada. Također je rekao kako misli da je Grad Sinj
jedan civiliziran grad u pogledu i ravnopravnosti spolova kao i drugih manjiskih prava.
Vijećnik Dujo Maleš istaknuo je kako nema problem sa prihvaćanjem jedne ovakve Povelje,
ne smatra da se time smatra pametnijim, liberalnijim, boljim, i iako su kolege prije rekle da
neće puno pomoć, da on smatra kako neće ni puno odmoći i da će nešto značiti.
Vijećnik Zvonko Maras pridružio se u potpunosti izlaganju vijećnika Duje Maleša istaknuvši
da će podržati predloženu Odluku, podsjetivši kako se percipira Sinj kao jedna konzervativna
sredina.
Vijećnik Petar Župić izrazio je nezadovoljstvo i predloženom Poveljom i izlaganjem vijećnika
Zvonka Marasa.
Vijećnik Joško Kontić istaknuo je kako ima dojam da se Povelja nije puno čitala, a vezano za
plaćanje, da će trebati nešto plaćati što i proizlazi iz same Povelje (predviđeno donošenje
Akcijskog plana). Vijećnik je rekao kako pozdravlja ovakvu inicijativu na Gradskom vijeću
kao i različitost stavova oko merituma stvari, ali osim proceduralni pogrešaka koje nisu male,
misli da ova Povelja ne nudi niti jedno rješenje koje se tiče problema koji je svojstven samo
Sinju. Čak misli da ne nudi pretjerano kvalitetna rješenja koja se tiču ravnopravnosti spolova,
a ima puno općenitih odredbi. Nema ništa protv same Povelje, daje potporu bilo kojoj potpori
za ravnopravnost spolova, a šro se tiče javne uprave da misli da nikad nije bilo šikaniranje
žena, diskriminacije. Također je rekao kako misli da nije lože da se Gradsko vijeće očituje na
originalan način o ovome, i da je njegova ideja, ukoliko se ne prihvati predmetna Povelja, da
bi možda bilo dobro, ako su svi na tragu promicanja ravnopravnosti spolova, da se onda kao
akt Gradskog vijeća (da Nikola Vučković može biti predlagatelj tog Zaključka ili Deklaracije)
kojim će se sami osvrnuti na problem i sami izložiti ideju, svoje stajalište, ali i sami onda
gledati kako da se određena sredstva usmjere na određene stvari (primjerice otvaranja sigurne
kuće za žene).
Nakon završene rasprave, predsjedatelj je dao na glasovanje Prijedlog Odluke o prihvaćanju
Europske Povelje o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini i konstatirao da Gradsko vijeće
Grada Sinja većinom glasova (5 „za“ 4 „protiv“ 5 „suzdržanih) nije prihvatilo Prijedlog
Odluke o prihvaćanju Europske Povelje o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini.

Napomena: Detaljan tijek rasprave o svim točkama dnevnog reda nalazi se na audio
zapisu sa ove sjednice koji se čuva u Uredu Grada.
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Sjednica je završila u 22,15 h.
Zapisničar:
Mirela Perković, dipl.iur, v.r

Predsjednik Gradskog vijeća:
Joško Kontić, dipl.nov, v.r.
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