
Održana 12. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja 

 

Dana 30. travnja 2018. godine pod predsjedanjem predsjednika Gradskog vijeća Grada Sinja 

Joška Kontića održana je 12. sjednica. 

DNEVNI RED: 

Predsjednik Gradskog vijeća sukladno Poslovniku Gradskog vijeća Grada Sinja, vijećnicima 

je dostavio poziv za 12. sjednicu Vijeća s dnevnim redom od dvanaest točaka i pripremljenim 

materijalima. 

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

Nakon čitanja dnevnog reda vijećnik Stipe Perić (u ime kluba vijećnika HDZ-a) predložio je 

da se izostavi iz dnevnog reda točka 8. Prijedlog Odluke o određivanju imena Gradskoj 

sportskoj dvorani u Sinju. Predsjednik Gradskog vijeća Joško Kontić da je prijedlog na 

glasovanje i konstatirao da isti nije prihvaćen većinom glasova (7 „za“).    

 

Budući da nije bilo drugih prijedloga, predsjednik Joško Kontić dao je na glasovanje 

cjelokupni dnevni red i konstatirao da je Gradsko vijeće Grada Sinja većinom glasova (12 

„za“   6 „suzdržanih“) prihvatilo sljedeći dnevni red: 

  

1. Usvajanje Zapisnika sa 11. sjednice Gradskog vijeća, 

2. Pitanja i prijedlozi vijećnika, 

3. Izvješće Mandatne komisije, 

4. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju u stalnim radnim tijelima (odborima) 

Gradskog vijeća Grada Sinja: 

4.1.Prijedlog Rješenja  o razrješenju i imenovanju  predsjednice Odbora 

za društvene djelatnosti,  

4.2. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju zamjenice 

predsjednika Odbora za Program „Dani Alke i Velike Gospe“,   

4.3. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za 

borbu protiv bolesti ovisnosti,  

         5.  Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Generalnog urbanističkog plana Grada Sinja,                                           

         6. Prijedlog Odluke o izboru osobe za obavljanje  komunalne djelatnosti održavanja 

javnih površina u dijelu skupljanje i zbrinjavanje izgubljenih i napuštenih životinja na 

području Grada Sinja, 

         7. Prijedlog Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja 

nerazvrstanih cesta u dijelu asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Grada Sinja, 

          8. Prijedlog Odluke o određivanju imena Gradskoj sportskoj dvorani u Sinju, 

          9. Prijedlog Zaključka o podržavanju inicijative za postavljanjem vojnog zrakoplova 

„MIG 21“, kao izložbenog eksponata na području sportskog aerodroma „Piket“ u Sinju, 

10. Izvješće o radu davatelja usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i bio 

razgradivog komunalnog otpada na području Grada Sinja za 2017.g., 

11. Izvješće o radu s financijskim izvješćem Kulturno umjetničkog središta Sinj za 2017. 

godinu, 



12. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Sinja s prijedlogom raspodjele 

sredstava programima i projektima udruga u kulturi za 2018. godinu. 

 

 

USVAJANJE ZAPISNIKA I PITANJA I PRIJEDLOZI VIJEĆNIKA: 

 

- Gradsko vijeće Grada Sinja većinom glasova (15 „za“  2 „suzdržana“) je usvojilo 

Zapisnik sa 11. sjednice  Gradskog vijeća, 

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

odgovarali gradonačelnica, zamjenici gradonačelnice i pročelnici. 

 

USVOJENE SU SLJEDEĆE TOČKE DNEVNOG REDA: 

1. Rješenja o razrješenju i imenovanju u stalnim radnim tijelima (odborima) Gradskog vijeća 

Grada Sinja: 

1.1. Rješenje  o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za društvene 

djelatnosti, 

1.2.Rješenje o razrješenju i imenovanju zamjenika predsjednika Odbora za Program 

„Dani Alke i Velike Gospe“,   

1.3. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za borbu protiv bolesti  

ovisnosti. 

2. Odluka o izboru osobe za obavljanje  komunalne djelatnosti održavanja javnih površina u 

dijelu skupljanje i zbrinjavanje izgubljenih i napuštenih životinja na području Grada Sinja, 

3. Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta 

u dijelu asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Grada Sinja, 

4. Odluka  o određivanju imena Gradskoj sportskoj dvorani u Sinju, 

5. Zaključak o podržavanju inicijative za postavljanjem vojnog zrakoplova „MIG 21“, kao 

izložbenog eksponata na području sportskog aerodroma „Piket“ u Sinju, 

6. Izvješće o radu s financijskim izvješćem Kulturno umjetničkog središta Sinj za 2017. 

godinu. 

 

PRIMLJENO  NA  ZNANJE: 

- Izvješće Mandatne komisije. 

 

NISU USVOJENE SLJEDEĆE TOČKE DNEVNOG  REDA: 

- Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Generalnog urbanističkog plana Grada Sinja, 

- Izvješće o radu davatelja usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i bio 

razgradivog komunalnog otpada na području Grada Sinja za 2017.g. 

                          

POVUČENA TOČKA DNEVNOG REDA: 

- Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Sinja s prijedlogom raspodjele 

sredstava programima i projektima udruga u kulturi za 2018. godinu. 

 


