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Klasa: 021-05/18-01/27 

Urbroj: 2175/01-01-18-2 

Sinj, 15. lipnja 2018. godine   

 

Z A P I S N I K 

sa 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja, 

održane dana 11. lipnja 2018. godine u Gradskoj vijećnici Grada Sinja 

 

 

Na početku sjednice bilo je nazočno 16 od ukupno 21 vijećnika Gradskog vijeća Grada Sinja. 

 

Nazočni vijećnici:Mirko Labrović, Marko Križanac, Tihomir Radović, Ivan Maleš, Ivan Runje, Stipe 

Perić, Ivana Šabić, Zvonko Maras, Žarko Delić, Ante Gulić, Filip Klarić- Kukuz, Miro Bulj, Joško 

Kontić, Frano Boko, Petar Župić i Nikola Vučković. 

 

Odsutni: Anđelko Bilandžić, Zoran Milan, Stipislav Jadrijević, Dujo Maleš, Milan Jukić– vijećnici  

Stipislav Jadrijević i Dujo Maleš došli su nakon izvršene prozivke vijećnika. 

 

Ostali nazočni: gradonačelnica Kristina Križanac, zamjenici gradonačelnice Zlatko Ugrin i Denis 

Glavan, pročelnici Upravnih odjela, te predstavnici sredstava javnog informiranja. 

 

Sjednici je predsjedavao  Zvonko Maras, potpredsjednik Gradskog vijeća Grada Sinja. 

 

Zapisnik je vodila Mirela Perković, voditeljica Odsjeka za poslove Gradskog vijeća, gradonačelnika i 

mjesnu samoupravu. 

 

Potpredsjednik Gradskog vijeća Zvonko Maras otvorio je 14. sjednicu Gradskog vijeća i pozdravio sve 

nazočne. 

 

Sjednica je započela u 17,00 sati. 

Na početku sjednice potpredsjednik Gradskog vijeća Zvonko Maras pozvao je v.d. predstojnika Ureda 

Grada Igora Vidalinu, da izvrši prozivku vijećnika ( prema posebnom popisu u privitku). 

 

Nakon izvršene prozivke potpredsjednik Gradskog vijeća Zvonko Maras 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 14. sjednice Gradskog vijeća. 
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Nakon čitanja dnevnog reda potpredsjednik Zvonko Maras  pročitao je prijedloge za dopunu dnevnog 

reda: 

1. Prijedlog za dopunu dnevnog reda – Izvješće Mandatne komisije. 

Predlagatelj je Mandatna komisija koja je ujedno predložila i izmjenu redoslijeda dnevnog reda na 

način da ovo bude točka 3. dnevnog reda. 

 

2. Prijedlog za dopunu dnevnog reda – Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju u stalnim 

radnim tijelima (odborima) Gradskog vijeća Grada Sinja: 

2.1. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za Program „Dani Alke i 

Velike Gospe“, 

2.2. Prijedlog Rješenja o razjrešenju i imenovanju člana Odbora za borbu protiv bolesti 

ovisnosti, 

2.3. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za Proračun i financijsku 

kontrolu. 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja koji je ujedno predložio i izmjenu redoslijeda dnevnog 

reda na način da ovo bude  točka 4. dnevnog reda.  

  

Predsjedatelj je najprije dao na glasovanje prvi prijedlog za dopunu dnevnog reda – Izvješće Mandatne 

komisije i konstatirao da je Gradsko vijeće Grada Sinja jednoglasno (17 „za“) prihvatilo navedeni 

prijedlog za dopunu dnevnog reda.  

 

Nakon toga, predsjedatelj je dao na glasovanje drugi prijedlog za dopunu dnevnog reda –   Prijedlog 

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

Sinja:  

- Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za Program „Dani 

Alke i Velike Gospe“, 

- Prijedlog Rješenja o razjrešenju i imenovanju člana Odbora za borbu protiv 

bolesti ovisnosti, 

- Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za Proračun i 

financijsku kontrolu. 

Predsjedatelj je konstatirao da je Gradsko vijeće Grada Sinja jednoglasno (17 „za“) prihvatilo  

navedeni prijedlog za dopunu dnevnog reda. 

 

Također, Gradsko vijeće Grada Sinja je jednoglasno (17 „za“) prihvatilo i prijedloge za izmjenom 

redoslijeda dnevnog reda, pa je tako točka Izvješće Mandatne komisije uvrštena u dnevni red po 

rednim br. 3., a točka Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju u stalnim radnim tijelima 

(odborima) Gradskog vijeća Grada Sinja uvrštena je u dnevni red pod rednim br. 4. 

Budući da nije bilo drugih prijedloga, potpredsjednik Zvonko Maras dao je na glasovanje cjelokupni 

dnevni red sa prihvaćenim prijedlozima i konstatirao da je Gradsko vijeće Grada Sinja jednoglasno (17 

„za“) prihvatilo sljedeći  

                              

                                                                 DNEVNI  RED    

   

1. Usvajanje Zapisnika sa 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja,     

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:  
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4.1. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za Program „Dani Alke i  

Velike Gospe“, 

4.2. Prijedlog Rješenja o razjrešenju i imenovanju člana Odbora za borbu protiv bolesti  

ovisnosti, 

4.3. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za Proračun i financijsku  

kontrolu. 

5. Rješenje o razrješenju predsjednika Gradskog vijeća Grada Sinja, zbog podnošenja ostavke, 

6. Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Sinja,  

7. Informacija o radu Muzeja Cetinske krajine Sinj  u 2017. godini. 

 
 

TOČKA 1. 

 Usvajanje Zapisnika sa 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja 

 

Predsjedatelj je upitao ima li tko primjedbi na Zapisnik sa 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja 

održane dana 28. svibnja i 04. lipnja 2018. godine.  

Vijećnik Tihomir Radović ukazao je kako na  stranici 6. Zapisnika, pod rednim brojem 23. piše 

vijećnik Tihomir Križanac umjesto vijećnik Tihomir Radović, na što su stručne službe odgovorile da 

će navedena greška biti ispravljena.  

Budući da nije bilo drugih primjedbi na navedeni Zapisnik, predsjedatelj je dao na glasovanje isti i 

konstatirao da je Gradsko vijeća Grada Sinja jednoglasno (17 „za“) prihvatilo Zapisnik sa 13. sjednice 

Gradskog vijeća Grada Sinja održane 28. svibnja i 04. lipnja 2018. godine. 

  

TOČKA 2.  

Pitanja i prijedlozi vijećnika 

Nakon usvajanja Zapisnika sa 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja od 28. svibnja i 04. lipnja  

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 14. sjednici Gradskog vijeća Grada Sinja postavljena su vijećnička pitanja sljedećim redoslijedom: 

 

VIJEĆNIČKA PITANJA I PRIJEDLOZI: 

 

1. Vijećnik Joško Kontić postavio sljedeće vijećničko pitanje i zatražio na njega pisani odgovor:  

Postupak javne nabave za izgradnju IEC Sinjska alka s parkiralištem –  tko je došao na ideju da se 

mijenjaju kriteriji i da se promijeni kriterij cijene sa 70% na 43%, na temelju kojeg pravnog akta, te da 

li su sa tim bili upoznati svi članovi stručnog Povjerenstva?   

  

2. Vijećnik Miro Bulj  postavio je  sljedeće vijećničko pitanje:  

 Javna nabava za izgradnju IEC Sinjska alka s parkiralištem? 

 

3. Vijećnik Miro Bulj  postavio je sljedeće vijećničko pitanje:    

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

  

4. Vijećnik Nikola Vučković postavio je sljedeće vijećničko pitanje: 

20. siječnja 2018. godine udruge mladih s područja Grada Sinja u požaru su ostali bez jedinog prostora 

kojeg su koristili za svoje aktivnosti, prvenstveno koncerte, projekcije filmova, druženja i slično. 

Možete li mi odgovoriti što ste poduzeli po pitanju ponovnog osiguravanja prostora udrugama mladih?  
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5. Vijećnik Nikola Vučković postavio je sljedeće vijećničko pitanje: 

U kuloarima se spominje da je vaš suprug nedavno fizički napao djelatnika VIOCK-a na njegovom 

radnom mjestu. Možete li potvrditi ove navode koji se spominju u javnosti, te da li je s ovim slučajem 

bila upoznata policija i što je bio povod ovakvom fizičkom obračunu? 

 

6. Vijećnik Marko Križanac postavio je sljedeće vijećničko pitanje i na njega zatražio pisani 

odgovor: 

Postavio bih pitanje gđi. Kristini Križanac. Na 4. Izvanrednoj tematskoj  sjednici na temu 

Interpretacijskog edukacijskog centra Sinska alka s parkiralištem, sam postavio upit gđi. Ankici Panzi  

koja ima funkciju voditeljice projekta „Sinj u sridu“. Moj upit je glasio: kako je u preraspodjeli 

sredstava unutar projekta na poziciji 6.2. Izgradnja parkirališta došlo do povećanja sa 812.500,00 kuna 

na 4.431,821,50 kuna ili čak 445.43%. Njen odgovor je bio da je to najvjerojatnije tiskarska pogreška.  

  

Molim da mi odgovorite je li se radi o tiskarskoj grešci, a ako ne kako je moguće da se na tako 

jednostavnoj stavki u troškovniku kao što je parkiralište pogriješi za čak skoro pet puta više i tko je za 

to odgovoran? 

 

7. Vijećnik Marko Križanac postavio je sljedeće vijećničko pitanje i na njega zatražio pisani 

odgovor: 

Postavio bih pitanje gđi. Kristini Križanac. Na sjednici Gradskog vijeća od 19. ožujka 2018. sam 

postavio pitanje da je u uređenoj Vrličkoj ulici na njenom početku kod bivšeg „foto Kulića“ ispred 

kioska postavljen Coca Cola  frižider za hlađenje pića. Dobio sam odgovor gđe. Kristine  da zakupnik 

kioska nema odobrenje o postavljanju Coca Cola frižidera za hlađenje i da će biti uklonjen, čime sam 

bio zadovoljan odgovorom i uistinu frižider je uklonjen. Međutim  frižider je ponovno postavljen na 

gore navedeno mjesto. O čemu se tu radi, je li poslovni subjekt ima neko novo odobrenje Grada i 

ukoliko ima kako je to dobio, koliko plaća najam gradskog prostora i na koje vremensko razdoblje je 

sklopljen ugovor o zakupu? Je li ima isti poslovni subjekt odobrenja za ostale svoje zakupe prostora 

postavljenih kioska u Grad Sinju za frižidere za hlađenja pića i prodaju sladoleda i o kojem broju se 

zakupa radi? 

 

8. Vijećnik Frano Boko postavio je sljedeće vijećničko pitanje: 

Kako teku radovi na Palacini? 

Kada bi radovi prema ugovoru trebali biti završeni? 

Da li će rokovi biti ispoštovani? 

 

9. Vijećnik Frano Boko postavio je sljedeće vijećničko pitanje i na njega zatražio pisani odgovor? 

Kakva je situacija sa GZK, kakvi su planovi i tko je direktor GZK? 

 

10. Vijećnik Ante Gulić postavio je sljedeće vijećničko pitanje i na njega zatražio pisani odgovor: 

Poštovana gradonačelnice, Institut za razvoj i inovativnost mladih u sklopu IRIM – Croatian Makers 

pokreta koji dovodi poduku uSTEM i općenito nove tehnologije u škole i druge ustanove proširio se i 

na brojne knjižnice u Hrvatskoj. BBC micro:bit je fantastična nova tehnologija koja omogućava 

izrazito jednostavan način ulaska u svijet programiranja novih tehnologija. Plan je za knjižnice da se 

micro:bitovi mogu posuditi kao knjige, odnosno da budu dostupni svima koji su za to područje 

zainteresirani. Je li se Gradska knjižnica Sinj prijavila na projekt doniranja micro:bitova? Vrše li se 

edukacije u tom smjeru? Kako naša knjižnica potiče upotrebu novih tehnologija?“ 

 

11. Vijećnik Ante Gulić postavio je vijećničko pitanje i na njega zatražio pisani odgovor: 
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Poštovana gradonačelnice, zbog čega se ne izvode radovi u ulici Andrije Kačića Miošoća? Je li 

odabrani izvođač bio upoznat sa tim detaljom prije podnošenja ponude? 

 

12. Vijećnik Petar Župić postavio je sljedeće vijećničko pitanje i na njega zatražio pisani dgovor: 

S obzirom da prolazi prva polovica kalnedarske godine, zanime me što je s projektima kojima su 

amandmanima MOST-a NL osigurana sredstva za realizaciju u 2018.god. i to: 

1. Projekt proširenje Divojačkog groblja Karakašica-Jasensko, 

2. Projekt uređenja malog igrališta s umjenom travom na Junakovom stadionu, 

3. Izgradnja nogostupa uz D-1 Karakašica (Čovo), 

4. Projekt rekonstrukcija ceste Pazar-Radošić, 

5. Projekt rekonstrukcija ceste Privija-Han,   

6. Projekt rekonstrukcija ceste Suhač-Karaguša-Lučane, 

7. Projekt Poljoprivredno-poduzetnički inkubator, 

8. Projekt Pazar sa zelenom tržnicom? 

 

13. Vijećnik Tihomir Radović postavio je usmeno sljedeće vijećničko pitanje i na njega zatražio  

pisani odgovor: 

Što se do sada napravilo po pitanju rješavanja problema vezano za desni lateralni kanal. 

 

14. Vijećnik Tihomir Radović postavio je usmeno sljedeće vijećničko pitanje:   

Kružni tok na državnoj cesti D 1, u kojoj je fazi rješavanje gužve kroz Grad Sinj, naročito na ovoj 

cesti D1 (od benzinske stanice do kafića Tendi)? 

 

15. Vijećnik Žarko Delić postavio je usmeno sljedeće vijećničko pitanje: 

Republika Hrvatska je vlasnik prostora u kojem je smješten SDP Sinj, predlažem da se navedene 

prostorije namjene za socijalne stanove, hoćete li pisati pismo ministru Mariću u ime Grada Sinja  da 

se te prostorije vrate Gradu Sinju? 

 

16. Vijećnik Miro Bulj postavio je usmeno sljedeće vijećničko pitanje i na njega zatražio pisani  

odgovor? 

Do kuda se točno došlo sa projektom Aglomeracije i kada će javna nabava (koliko ljudi radi na 

izvlaštenjima? 

 

17. Vijećnik Stipe Perić postavio je usmeno sljedeće vijećničko pitanje: 

Betonski zid sa ogradom izgrađen na javnom dobru – putu, ulici Ferata, kod benzinske stanice Tiffon 

u Brnazama. 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. 

Budući da sam već prije postavljao ovo pitanje, zanima me što planirate poduzeti po tom pitanju?   

18. Vijećnik Stipe Perić postavo je usmeno sljedeće vijećničko pitanje: 

Zanima me onaj dio područja grada Sinja koji nije obuhvaćen projektom Aglomeracija, da li se po tom 

pitanju postupa, rade određene analize, projekti, da se taj dio uspostavom Aglomeracije priključi 

također na  odvodnju sustava grada Sinja?   
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19. Vijećnik Marko Križanac postavio je usmeno sljedeće vijećničko pitanje: 

Ilegalni deponiji kod Gugića na Radošiću, hoće li se išta rješavati po tom pitanju, je li zaživio 

postupak prijavljivanja takvih ilegalnih odlagališta putem službenog obrasca na službenim stranicama 

Grada Sinja?  

 

20. Vijećnik Marko Križanac postavio je usmeno sljedeće vijećničko pitanje i zatražio odgovor u 

pisanom obliku: 

Ploča počasnim građanima ispod crkve u ul. Šetališta Alojzija Stepinaca – kada će biti na toj ploči 

nedavno postavljena bista gosp. Tihomila Rađe, u čijoj je to nadležnosti u nadležnosti Grada ili TZ 

Grada Sinja, hoće li se postupiti na taj način (da se tom pločom obuhvate svi kojima je postavljena 

bista u šetalištu Alojzija Stepinca? 

 

21. Vijećnik Frano Boko postavio je usmeno sljedeće vijećničko pitanje:  

Molim da mi se dostavi ugovor za Palacinu? 

 

22. Vijećnik Frano Boko postavio je usmeno sljedeće vijećničko pitanje:  

S obzirom da se  u Vrličkoj ulici (u blizini hotel Alkar), državna cesta, konstantno brzo vozi, molim da 

se nadležnim institucijama (policiji)  pošalje dopis u smislu rješavanja tog problema i postavljanja 

kamere u navedenoj ulici. 

 

23. Vijećnik Petar Župić postavio je usmeno sljedeće vijećničko pitanje: 

Već sam na jednoj od ranijih sjednica Gradskog vijeća postavio vijećničko pitanje vezano za 

obilježavanje opasnih pješačkih prijelaza na državnoj cesti D1 na dnu Alkarskog trkališta, a sad i kod 

Kauflanda. Da li se išta poduzima od trenutka slanja dopisa nadležnim institucijama? 

 

24. Vijećnik Nikola Vučković postavio je usmeno sljedeće vijećničko pitanje: 

Molim da mi se dostave ugovori o odlaganju miješanog komunalnog otpada na odlagalište otpada 

„Mojanka“ sklopljeni sa susjednim jedinicama lokalne samouprave za 2017. i 2018. godinu,  za one 

jedinice lokalne samopurave za koje mi nisu dostavljeni predmetni ugovori, te financijske kartice za  

sve jedinice lokalne samouprave sa kojima je zaključen predmetni ugovor.  

 

TOČKA 3. 

 Izvješće Mandatne komisije 

 

Predsjednik Mandatne komisije Stipe Perić iznio je Izvješće Mandatne komisije i konstatirao da su 

temeljem zahtjeva Antonie Radić od 06. lipnja 2018. godine ispunjeni zakonski uvjeti za mirovanje 

mandata vijećnice Antonie Radić s danom  06. lipnja 2018. godine, te da su se temeljem obavijesti 

Gradske organizacije HDZ-a Sinj, s danom 06. lipnja 2018. godine ispunili zakonski uvjeti za početak 

obnašanja dužnosti zamjenika vijećnice, Ivana Runje. 

Predsjedatelj je konstatirao da Gradsko vijeće Grada Sinja prima na znanje Izvješće Mandatne 

komisije nakon čega je vijećnik Ivan Runje prisegnuo na tekst prisege koji je pročitao predsjedatelj.    
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TOČKA 4.  

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

vijeća Grada Sinja:  

1.1. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za Program „Dani 

Alke i Velike Gospe“, 

1.2. Prijedlog Rješenja o razjrešenju i imenovanju člana Odbora za borbu protiv 

bolesti ovisnosti, 

1.3. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za Proračun i 

financijsku kontrolu. 

 

1.1. Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Miro Bulj najprije je obrazložio  Prijedlog Rješenja o 

razrješenju i imenovanju člana Odbora za Program „Dani Alke i Velike Gospe“, prema kojem se sa 

dužnosti člana tog Odbora razrješuje vijećnica Antonia Radić, a na dužnost člana se predlaže 

imenovanje zamjenika vijećnice, Ivana Runje.  

 

Bez rasprave, predsjedatelj je dao na glasovanje Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana 

Odbora za Program „Dani Alke i Velike Gospe“ i konstatirao da je Gradsko vijeće Grada Sinja 

jednoglasno (18 „za“) donijelo  Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za Program „Dani 

Alke i Velike Gospe“. 

  

1.2. Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Miro Bulj zatim je obrazložio Prijedlog Rješenja o 

razjrešenju i imenovanju člana Odbora za borbu protiv bolesti ovisnosti, prema kojem se sa dužnosti 

člana tog Odbora razrješuje vijećnica Antonia Radić, a na dužnost člana se predlaže imenovanje  

zamjenika vijećnice, Ivana Runje.  

 

Bez rasprave, predsjedatelj je dao na glasovanje Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana 

Odbora za borbu protiv bolesti ovisnosti  i konstatirao da je Gradsko vijeće Grada Sinja jednoglasno 

(17 „za“) donijelo  Rješenje o razjrešenju i imenovanju člana Odbora za borbu protiv bolesti ovisnosti. 

 

1.3. Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Miro Bulj na kraju je obrazložio Prijedlog Rješenja o 

razrješenju i imenovanju člana Odbora za Proračun i financijsku kontrolu,  prema kojem se sa dužnosti 

člana tog Odbora razrješuje vijećnica Antonia Radić, a na dužnost člana se predlaže imenovanje 

zamjenika vjećnice, Ivana Runje.    

 

Bez rasprave, predsjedatelj je dao na glasovanje Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana 

Odbora za Proračun i financijsku kontrolu  i konstatirao da je Gradsko vijeće Grada Sinja jednoglasno 

(17 „za“) donijelo Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za Proračun i financijsku 

kontrolu.  

 

 

TOČKA 5. 

Rješenje o razrješenju predsjednika Gradskog vijeća Grada Sinja, zbog podnošenja ostavke 

 

Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Miro Bulj, dao je uvodno obrazloženje.  

 

Bez rasprave, predsjedatelj je konstatirao da se prima na znanje Rješenje o razrješenju predsjednika 

Gradskog vijeća Grada Sinja Joška Kontića, zbog podnošenja ostavke.  
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TOČKA 6.  

 Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Sinja 

 

Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Miro Bulj dao je uvodno obrazloženje istaknuvši kako 

Odbor nije utvrdio Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika Grdskog vijeća Grada Sinja, jer na 

sjednici Odbora nije bilo iznijetih prijedloga za predsjednika Gradskog vijeća Grada Sinja.  

 

U raspravi su sudjelovali vijećnici: Stipe Perić (u ime kluba vijećnika HDZ-a), Miro Bulj (u ime kluba 

vijećnika MOST-a NL), Stipislav Jadrijević (u ime kluba vijećnika njegove Nezavisne liste), Marko 

Križanac, Ivana Šabić i Tihomir Radović. 

 

Vijećnici Stipe Perić (u ime kluba vijećnika HDZ-a), Miro Bulj (u ime kluba vijećnika MOST-a NL), 

te Stipislav Jadrijević (u ime kluba vijećnika NL Stipislava Jadrijevića), istaknuli su kako nemaju   

utvrđene prijedloge svojih klubova vjećnika za predsjednika Gradskog vijeća Grada Sinja.  

 

Vijećnici su se tijekom rasprave osvrnuli na dinamiku sazivanja i održavanja sjednica Gradskog vijeća 

u prijašnjima mandatima i u ovom mandatu, te je vijećnik Miro Bulj pohvalio dinamiku sazivanja i 

način vođenja sjednica Gradskog vijeća od strane bivšeg predsjednika Gradskog vijeća Joška Kontića, 

te mu se zahvalio na njegovom dosadašnjem radu u svojstvu predsjednika Gradskog vijeća.   

 

Budući da nije bilo niti jednog utvrđenog prijedloga za predsjednika Gradskog vijeća Grada Sinja, 

predsjedatelj je konstatirao da se predmetna točka povlači s dnevnog reda. 

 

 

TOČKA 7.  

 Informacija o radu Muzeja Cetinske krajine Sinj  u 2017. godini 

 

Uvodno obrazloženje dala je ravnateljica Muzeja Cetinske krajine Daria Domazet.  

 

Predsjednik Odbora za društvene djelatnosti Zvonko Maras iznio je stav Odbora prema kojem je 

razmotrena i većinom glasova prihvaćena Informacija o radu Muzeja Cetinske krajine Sinj u 2017. 

godini. 

 

Predsjednik Odbora za Proračun i financijsku kontrolu Frano Boko iznio je stav Odbora prema kojem 

je razmotrena i jednoglasno prihvaćena Informacija o radu Muzeja Cetinske krajine Sinj  u 2017. 

godini. 

 

U raspravi su sudjelovali vijećnici: Marko Križanac (klub vijećnika HDZ-a), Stipislav Jadrijević, Miro 

Bulj i Žarko Delić. 

 

Vijećnik Marko Križanac (u ime kluba vijećnika HDZ-a) istaknuo je kako su napustili 13. sjednicu 

Gradskog vijeća prilikom rasprave o ovoj točki dnevnog reda zbog toga što nisu dobili odgovor na 

tada postavljeno pitanje koje se odnosilo na projekt „Sinj u sridu“ i postupke javne nabave i to u dijelu 

u kojem sudjeluje Muzej Cetinske krajine. Naime, vijećnik je pohvalio Povjerenstvo koje je provelo te 

postupke javne nabave, te ga je zanimao sastav tog Povjerenstva. Budući da nisu dobili odgovor na 

traženo pitanje, vijećnici HDZ-a su napustili sjednicu. Slijedom navedenog, vijećnik Marko Križanac  

ponovno je upitao tko je sve u spomenutom Povjerenstvu.  

 

Gradonačelnica Kristina Križanac odgovorila je da su članovi tog Povjerenstva: Ivana Pavić, Ankica 

Panza, Jelena Kekez Poljak, Julija Poljak i Tonći Pletikosić, istaknuvši da je po tada važećem Zakonu 

o javnoj nabavi kriterij bio najjeftinija ponuda, dok je po novom Zakonu o javnoj nabavi kriterij 
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ekonomski najprihvatljivija ponuda. Vijećnik Marko Križanac istaknuo je da mu nije jasno zašto taj 

odgovor nisu dobili na prošloj sjednici Gradskog vijeća te je konstatirao da je većina tih članova 

Povjerenstva ujedno i u Povjerenstvu za provođenje postupka javne nabave za izgradnju IEC Sinjska 

alka s parkiralištem, da je u prvom slučaju Povjerenstvo dobro obavilo posao, ali u drugom slučaju da 

nije.  

 

Ravnateljica Daria Domazet obrazložila je koje vrste javne nabave vodi Muzej Cetinske krajine Sinj, a 

koje vodi Grad Sinj.  

 

Vijećnik Miro Bulj upitao je ravnateljicu u kojem iznosu ih financira Županija, da li je taj  iznos 

dovoljan za njihovo funkcioniranje, imaju li dovoljno djelatnika, te ga je zanimalo u kojoj je fazi 

moguće ujedinjavanje svih muzeja na području grada Sinja. Ravnateljica Daria Domazet odgovorila je 

da imaju 4 djelatnika, ali da je djelatnika uvijek malo, Županija da im financira plaće, održavanje i sve 

osnovno za njihovo funkcioniranje, te se osvrnula ukratko na mogućnost ujedinavanja sva tri muzeja 

na području grada Sinja istaknuvši da se prema njenim saznanjima, od kada je ona ravnateljica, od 

toga odustalo. Vijećnik Miro Bulj istaknuo je kako smatra da bi inicijativa za fuziranjem sva tri 

muzeja trebala krenuti iz Gradskog vijeća istaknuvši prednosti fuziranja, na što je ravnateljica Daria 

Domazet naglasila prije svega važnost povezivanja sva tri muzeja na marketinškoj osnovi istaknuvši 

da fizičko fuziranje nije toliko važno.  

 

Nakon zaključene rasprave, predsjedatelj je konstatirao da Gradsko vijeće Grada Sinja prima na znanje  

Informaciju o radu Muzeja Cetinske krajine Sinj  u 2017. godini.     

 
 

Napomena: Detaljan tijek rasprave o svim točkama dnevnog reda nalazi se na audio zapisu sa 

ove sjednice koji se čuva u Uredu Grada. 

 

 

Zapisničar:                                                                               Potpredsjednik Gradskog vijeća: 

Mirela Perković, dipl.iur, v.r                                                   Zvonko Maras, dipl.iur, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


