
Održana 15. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja 

 

Dana 02. srpnja i 06. srpnja 2018. godine pod predsjedanjem potpredsjednika Gradskog vijeća Grada 

Sinja Zvonka Marasa održana je 15. sjednica. 

DNEVNI RED:    

Potpredsjednik Gradskog vijeća sukladno Poslovniku Gradskog vijeća Grada Sinja, vijećnicima je 
dostavio poziv za 15. sjednicu Vijeća s dnevnim redom od četrnaest točaka i pripremljenim 
materijalima. 
Potpredsjednik  Gradskog vijeća  Zvonko Maras pročitao je u pozivu predloženi dnevni red.   
 
Nakon čitanja dnevnog reda, vijećnik  Miro Bulj, u ime kluba vijećnika MOST-a, predložio je da se iz 
dnevnog reda izostavi točka 6. Prijedlog Programa Dana Alke i Velike Gospe 2018. g., s Troškovnikom, 
budući da Odbor za Program „Dani Alke i Velike Gospe“, kao ovlašteni predlagatelj, nije utvrdio 
Prijedlog Programa Dana Alke i Velike Gospe 2018. g., s Troškovnikom.   
 
Gradonačelnica Grada Sinja Kristina Križanac predložila je da Prijedlog Programa Dana Alke i Velike 
Gospe 2018. g. , s Troškovnikom,  istakne kao svoj prijedlog. 
 
Budući da je utvrđeno da točku 6. Prijedlog Programa Dana Alke i Velike Gospe 2018. g., s 
Troškovnikom  ne treba povlačiti, jer se smatra da ista ne postoji  s obzirom da Odbor za Program 
„Dani Alke i Velike Gospe“  kao ovlašteni predlagatelj nije utvrdio Prijedlog Programa Dana Alke i 
Velike Gospe 2018. g. ,   predsjedatelj je dao na glasovanje Prijedlog Gradonačelnice Kristine Križanac 
da Prijedlog Programa Dana Alke i Velike Gospe 2018. g., s Troškovnikom  istakne kao svoj prijedlog, 
te je konstatirao da većinom glasova ( 5 „za“ 5 „protiv“  6 „suzdržanih“) prijedlog nije prihvaćen. 
Budući da nije bilo drugih prijedloga, potpredsjednik Zvonko Maras dao je na glasovanje cjelokupni 
dnevni red  i konstatirao da je Gradsko vijeće Grada Sinja jednoglasno (16 „za“) prihvatilo sljedeći 
dnevni red:    
   

1. Usvajanje Zapisnika sa 14. 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 zamjenika predsjednika Odbora za 

međugradsku suradnju Grada Sinja, 

4.2. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za imena ulica 

i trgova u Gradu Sinju, 

4.3. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju zamjenika predsjednika Odbora za 

borbu protiv bolesti ovisnosti, 

4.4. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za javna priznanja 

Grada Sinja, 

5. Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Sinja, 
6. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o prometu na području Grada Sinja, 
7. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s 

napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama, 
8. Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike 

Hrvatske za Grad Sinj, 



9. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima stipendiranja 
studenata Grada Sinja, 

10. Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti 
održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu: dobava vertikalne i izvedba horizontalne prometne 
signalizacije, na području Grada Sinja, na temelju ugovora, 

11. Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje stručnog nadzora nad 
radovima asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području Grada Sinja, na temelju ugovora; 

12. Prijedlog Zaključka o ukidanju svojstva javnog dobra puta na dijelu čestice zemljišta 1508/2 
k.o. Sinj, 

13. Prijedlog Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Sinj.  
 

USVAJANJE ZAPISNIKA I PITANJA I PRIJEDLOZI VIJEĆNIKA: 

 

- Gradsko vijeće Grada Sinja jednoglasno (16 „za“) je usvojilo Zapisnik sa 14. sjednice  
Gradskog vijeća Grada Sinja od održane dana 11.06.2011.g. 

- 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: 
 
               -Rješenje o razrješenju i imenovanju u stalnim radnim tijelima (odborima) Gradskog vijeća 
Grada Sinja: 
              a) Rješenje o razrješenju i imenovanju zamjenika predsjednika Odbora za međugradsku 
suradnju Grada Sinja,  
              b)   Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za imena ulica i trgova u Gradu 
Sinju, 
              c) Rješenje o razrješenju i imenovanju zamjenika predsjednika Odbora za borbu protiv bolesti 
ovisnosti, 
              d)   Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za javna priznanja Grada Sinja. 
 

- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prometu na području Grada Sinja, 
- Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad 

Sinj, 
- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima stipendiranja studenata 

Grada Sinja, 
- Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti održavanja 

nerazvrstanih cesta u dijelu: dobava vertikalne i izvedba horizontalne prometne signalizacije, 
na području Grada Sinja, na temelju ugovora, 

- Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje stručnog nadzora nad radovima 
asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području Grada Sinja, na temelju ugovora, 

- Zaključak o ukidanju svojstva javnog dobra puta na dijelu čestice zemljišta 1508/2 k.o. Sinj, 
- Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Sinj.  

 
PRIMLJENO NA ZNANJE: 

- Izvješće Mandatne komisije 
 
POVUČENE TOČKA DNEVNOG REDA: 

- Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Sinja, 
- Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s 

napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama. 


