
 
 
 

1 
 

 

Klasa: 021-05/18-01/31 

Urbroj: 2175/01-01-18-3 

Sinj, 10. srpnja 2018. godine   

 

Z A P I S N I K 

sa 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja, 

održane dana 02. srpnja i 06. srpnja 2018. godine u Gradskoj vijećnici Grada Sinja 

 

 

Na početku sjednice bilo je nazočno 13 od ukupno 21 vijećnika Gradskog vijeća Grada Sinja. 

 

Nazočni vijećnici: Marko Križanac, Tihomir Radović, Ivan Runje, Ivana Šabić, Zvonko Maras, Žarko 

Delić, Ante Gulić, Miro Bulj, Joško Kontić, Frano Boko, Ante Šušnjara, Petar Župić i Nikola 

Vučković. 

 

Odsutni: Anđelko Bilandžić, Mirko Labrović, Zoran Milan, Ivan Maleš, Stipe Perić, Stipislav 

Jadrijević, Dujo Maleš, Filip Klarić-Kukuz – vijećnici Ivan Maleš, Stipe Perić 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 15. 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. 
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Vijećnik Miro Bulj u ime kluba vijećnika MOST-a zatražio je pauzu od 30 minuta zbog 

neodgovaranja na vijećnička pitanja vezano za postupak javne nabave za izgradnju IEC Sinjska alka s 

parkiralištem. Također je rekao da se na takav način omalovažava Gradsko vijeće, te da će tijekom 

pauze donijeti zaključak zbog neodgovaranja na pitanja vijećnika. 

 

Potpredsjednik Zvonko Maras odobrio je pauzu od 30 minuta (17,20-17,50). 

 

Nakon završene pauze vijećnik Joško Kontić, u ime kluba vijećnika MOST-a, iznio je njihov stav, te 

je podsjetio kako su on i vijećnik Miro Bulj postavili vijećnička pitanja koja se tiču mijenjanja 

natječajne dokumentacije, odnosno inteziteta kriterija cijene koji je u prvoj dokumentaciji bio 70%, a 

nakon toga je smanjen na 43%, čime se izravno utjecalo na odabir višemilijunski skupljeg ponuditelja, 

a koji odabir je naknadno poništen. Također je rekao kako je odgovor koji su dobili sve samo ne 

odgovor. Također, u nastavku svog izlaganja, vijećnik Joško Kontić je zamolio još jednom, radi 

poštivanja digniteta Gradskog vijeća, vijećnika i cjelokupne javnosti, da im se odgovori na vijećničko 

pitanje  tko je mijenjao kriterije cijene nakon provedenog prethodnog savjetovanja i jesu li za to znali 

svi članovi stručnog Povjerenstva. Također je rekao, vezano za odgovor izvršne vlasti na njegovo 

pitanje kako je to napravljeno sukladno preporukama koje je dao  SAFU, da to nije istina, jer da u ruci 

drži dokument – službeni odgovor koji je po tom pitanju dao SAFU i da se u njemu niti jednom riječju 

ne spominje mijenjanje odabranog inteziteta cijene. Budući da se u odgovoru izvršne vlasti spominju i 

pritisci na članove stručnog Povjerenstva, vijećnik je upitao tko je radio te pritiske. Na kraju izlaganja, 

vijećnik Joško Kontić je rekao da očekuje kako će vrlo skoro dobiti konkretne odgovore na svoja 

pitanja i da neće biti prisiljeni ponovno sazivati tematsku sjednicu kako bi došli do odgovora koje 

Gradsko vijeće mora dobiti.  

 

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 15. sjednice Gradskog vijeća. 

 

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. Ujedno, 

predsjednik Odbora za Program „Dani Alke i Velike Gospe“  Petar Župić, izrazio je nezadovoljstvo 

zbog neodazivanja pojedinih članova tog Odbora na zakazanu sjednicu radi utvrđivanja Prijedloga 

Programa Dana Alke i Velike Gospe 2018. g., s Troškovnikom.  

 

Gradonačelnica Grada Sinja Kristina Križanac istaknula je kako je odgovorna za zakonitost rada, kao i 

da je ovim dovedena u pitanje provedba navedenog Programa, te je predložila  da Prijedlog Programa 

Dana Alke i Velike Gospe 2018. g., s Troškovnikom, istakne kao svoj prijedlog i da o njemu 

raspravljaju.  

 

Predsjednik Odbora Petar Župić upitao je koja je onda svrha nadležnog Odbora, te je istaknuo da žele 

(MOST NL) da Odbor kao ovlašteni predlagatelj odlučuje o predmetnom Programu.  

  

Na zahtjev vijećnika Mira Bulja, u ime kluba vijećnika MOST-a, predsjedatelj je odredio pauzu u 

trajanju od 10 minuta (18,20-18,30). Nakon završene pauze, vijećnik Miro Bulj je iznio stav kluba 

vijećnika MOST-a da ostaju pri prijedlogu da se iz dnevnog reda izostavi točka 6. Prijedlog Programa 

Dana Alke i Velike Gospe 2018. g., s Troškovnikom i da se ista raspravi na novoj sjednici Odbora.  

 

Vijećnik Joško Kontić predložio je da se izostavi iz dnevnog reda i točka 8. - Prijedlog Odluke o 

uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim 

životinjama te divljim životinjama, istaknuvši da neće inzistirati na glasovanju, ali da misli kako je 

predložena Odluka izrađena na brzinu i da ju je trebalo bolje pripremiti i analizirati.  
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Gradonačelnica Kristina Križanac istaknula je kako je ona za to da predmetna točka ostane u dnevnom 

redu, da je prošla javnu raspravu, a ukoliko se tijekom rasprave pokaže da ju treba povući, da će onda 

to i napraviti.  

 

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., nakon kratke pauze od 10 minuta (18,45-18,55) koju je predsjedatelj odobrio 

na prijedlog kluba vijećnika HDZ-a, 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:    

 

                                                                 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.  
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TOČKA 1. 

 Usvajanje Zapisnika sa 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja 

 

Predsjedatelj je upitao ima li tko primjedbi na Zapisnik sa 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja 

održane 11. lipnja 2018. godine.  

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

konstatirao da je Gradsko vijeća Grada Sinja jednoglasno (16 „za“) prihvatilo Zapisnik sa 14. sjednice 

Gradskog vijeća Grada Sinja održane 11. lipnja 2018. godine. 

  

TOČKA 2.  

Pitanja i prijedlozi vijećnika 

Nakon usvajanja Zapisnika sa 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja od 11. 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 15. sjednici Gradskog vijeća Grada Sinja postavljena su vijećnička pitanja sljedećim redoslijedom: 

 

VIJEĆNIČKA PITANJA I PRIJEDLOZI: 

 

1. Vijećnik Nikola Vučković postavio je sljedeće vijećničko pitanje: 

- Poštovana gospođo gradonačelnice, kako Vam je poznato, Županija je osigurala besplatne 

udžbenike za sve osnovnoškolce u narednoj školskoj godini. Obzirom da je Grad Sinj u 

protekloj godini izdvojio 1,9 milijuna kuna za udžbenike svim učenicima od 2. do 8. razreda 

osnovnih škola s područja Grada Sinja, predlažem da se svim učenicima osnovnih škola s 

područja Grada Sinja osiguraju radne bilježnice te tehnički materijali.   

 

2. Vijećnik Nikola Vučković postavio je sljedeće vijećničko pitanje: 

- Poštovana gospođo gradonačelnice, molim Vas da mi u cijelosti odgovorite na pitanje koje 

sam prvi put postavio na 10. sjednici Gradakog vijeća, a zatim ponovio u još nekoliko navrata: 

Obzirom da je na Gradskom vijeću regulirana naknada za odlaganje otpada okolnim 

jedinicama lokalne samouprave za 2016. godinu, te da su potpisani ugovori s okolnim 

gradovima i općinama za 2017.g. i 2018.g., molim Vas odgovorite mi da li ima dugovanja 

okolnih gradova i općina po toj osnovi? 

Nakon što su mi ugovori dostavljeni, molim Vas da mi dostavite preslike financijskih kartica 

za svaku jedinicu lokalne samouprave zasebno.  

 

3. Vijećnik Miro Bulj postavio je gradonačelnici sljedeće vijećničko pitanje: 

- Postupak javne nabave – nabavka udžbenika? 

   

4. Vijećnik Miro Bulj postavio je gradonačelnici sljedeće vijećničko pitanje: 

- Općinski sud u Sinju? 

 

5. Vijećnik Petar Župić postavio je gradonačelnici sljedeće vijećničko pitanje: 

- Svake godine nagrađujete izvrsnost učenika za proteklu školsku godinu, doduše s čudnim 

kriterijem, te uredno obavijestite škole sa područja Sinja. Podsjećam Vas da postoje učenici s 

prebivalištem u Sinju, a pohađaju školu i postižu izvrsne rezultate u drugim gradovima, te 



 
 
 

5 
 

uglavnom ne doznaju ni termin, a ni kriterij nagrađivanja. Stoga Vam predlažem da ubuduće 

javnim pozivom pozovete i te učenike i njihove mentore.  

 

6. Vijećnik Petar Župić postavio je gradonačelnici sljedeće vijećničko pitanje: 

- Zašto gradskim  vijećnicima, na traženje pisanog odgovora, ne odgovorite u kraćem roku? 

 

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

- Temeljem članka 130. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja, molim gradonačelnicu 

Kristinu Križanac za očitovanje o eventualnim novim informacijama vezano za problem 

ruševne i za sigurnost građana opasne zgrade u Vrcanovom oboru u Sinju. (Molim da mi se 

dostave pisani dokumenti uz odgovor!) 

 

8. Vijećnik Joško Kontić postavio je potpredsjedniku Gradskog vijeća Zvonku Marasu sljedeće 

vijećničko pitanje: 

- Sazivanje Odbora za Program „Dani Alke i Velike Gospe“ 

 

9. Vijećnik  Marko Križanac postavio je  sljedeće vijećničko pitanje: 

Postavio bih pitanje gđi. Kristini Križanac. Amandmanom vijećnika Petra Župića uvršten je u 

Proračun obnova puta naselja Radošić od Župića do „Joskana“ koji je u nadležnosti Grada Sinja i 

osigurana su sredstva u iznosu od 150.000,00 kuna. Moje pitanje glasi, do kojeg stadija je došao 

navedeni projekt i koliko će osigurana sredstva omogućiti izvedivost projekta? 

Koliko  je okvirno potrebno sredstava za završetak projekta? 

 

10. Vijećnik  Marko Križanac postavio je  sljedeće vijećničko pitanje: 

- Postavio bih pitanje gđi. Kristini Križanac. Na predjelu Grada od ulaza u Gradske komunalne 

tvrtke do ulaza u vojarnu 126. Brigade HV je 200 metara ceste, vjerojatno najopasnijeg dijela 

Grada za prolazak velikog broja pješaka. Imate li u planu rješenje ovog gorućeg problema 

naših građana, ako da na koji način i kada je planirano rješenje ovog problema?       

  

11. Vijećnik Frano Boko postavio je sljedeće vijećničko pitanje i na njega zatražio pisani odgovor: 

- U Programu javnih potreba u kulturi za 2018. godinu, pričuva iznosi 46.000,00 kn.  Molim da 

mi  dostavite dokumentaciju kako je ta pričuva potrošena u 2017. godini, koliko je tih 

sredstava isplaćeno bez sklapanja ugovora (ispod 5.000,00 kn), a koliko je tih sredstava 

isplaćeno sa sklapanjem ugovora (iznosi preko 5.000,00 kn) i kome su ta sredstva isplaćena?“ 

 

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

odgovor: 

Parking kod pravoslavne crkve – je li to parkiralište otvoreno, tko vrši nadzor/kontrolu nad njim i 

koliko je do sada kazni naplaćeno zbog nelegalnog parkiranja na tom parkiralištu? 

 

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

-  Postoji li mogućnost popravka poljskog puta od ulice Talajića-Marića bunara do desnog 

lateralnog kanala ? 

 

14. Vijećnik Marko Križanac postavio je usmeno sljedeće vijećničko pitanje: 

- Svima je poznat problem prilaza stanara ul. A.K. Matasa 4., od Vas smo dobili javno obećanje 

da će rješenje problema biti do 15. svibnja 2018.g. Dobio sam informaciju da  stanari zgrade u 
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ul. Put Odrine ne daju kopirati ključ i fizički dopustiti prolaz stanarima navedene zgrade 

A.K.Matasa 4. (prenošenje ogrjeva). Kako će te riješiti navedeni problem i koji je novi datum 

eventualnog javnog obećanja rješenja ovog problema? 

 

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

odgovor: 

- Molim Vas da mi u pisanom obliku dostavite odgovor, koliko je firma počelo sa radom u 

svojim izgrađenim objektima u GZK d.o.o. i koliko je djelatnika koji imaju prebivalište sa 

područja Grada Sinja zaposleno u tim objektima, u protekle tri godine? 

 

16. Vijećnik  Žarko Delić iznio je usmeno sljedeći prijedlog: 

- Predlaže se vraćanje funkcije ulice Put Odrine tj. da se vrati u prvobitno stanje (da se poploča 

kamenim pločama)? 

 

17. Vijećnik Žarko Delić postavio je usmeno sljedeće vijećničko pitanje i na njega zatražio pisani 

odgovor: 

- Što se napravilo po pitanju naplaćivanja gradskog zemljišta koje koristi INA d.d. za dio koji je 

u vlasništvu Grada Sinja,  jesmo li išta naplatili, hoćemo li joj prodati naš dio? 

 

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

- Vezano za projekt cesta Pazar-Radošić, budući da je već sedmi mjesec i da se bliže  Dani Alke 

i Velike Gospe, mislite li da s tom dinamikom obavljanja razgovora (vezano za odgovor na 

vijećničko pitanje vijećnika Marka Križanca za istu tematiku), možete dovesti navedeni 

projekt u fazu kompletne pripreme kako bi ga uvrstili u projekt realizacije za 2019. godinu 

kroz Proračun. 

 

19. Vijećnik  Frano Boko postavio je usmeno sljedeće vijećničko pitanje i na njega zatražio pisani 

odgovor: 

- Molim da mi se dostavi u pisanom obliku koliko je zaposlenih od 17.07.2017.g. u Gradskoj 

upravi, te u  firmama u vlasništvu/suvlasništvu Grada Sinja? 

 

20. Vijećnik Miro Bulj postavio je usmeno sljedeće vijećničko pitanje: 

- Neodržavanje nerazvrstanih cesta na području mjesnih odbora na području grada Sinja od 

šiblja i raslinja i na koji način to namjeravaju ruješiti? 

 

21. Vijećnik Miro Bulj postavio je usmeno sljedeće vijećničko pitanje: 

-Postavljanje toponima po selima na području mjesnih odbora na području grada Sinja? 

 

 

TOČKA 3. 

Izvješće Mandatne komisije 

 

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

temeljem zahtjeva Milana Jukića od 26. lipnja 2018. godine ispunjeni zakonski uvjeti za mirovanje 

mandata vijećnika Milana Jukića s danom  26. lipnja 2018. godine, te da su se temeljem obavijesti 

MOST-a nezavisnih lista, s danom 26. lipnja 2018. godine ispunili zakonski uvjeti za početak 

obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika, Ante Šušnjare.  
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Predsjedatelj je konstatirao da Gradsko vijeće Grada Sinja prima na znanje Izvješće Mandatne 

komisije nakon čega je vijećnik Ante Šušnjara prisegnuo na tekst prisege koji je pročitao predsjedatelj.    

 

TOČKA 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 

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

razrješenju i imenovanju zamjenika predsjednika Odbora za međugradsku suradnju Grada Sinja,  

prema kojem se sa dužnosti zamjenika predsjednika tog Odbora razrješuje vijećnik Milan Jukić, a na 

dužnost zamjenika predsjednika predlaže se  imenovanje zamjenika vijećnika, Ante Šušnjare.  

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

zamjenika predsjednika Odbora za međugradsku suradnju Grada Sinja i konstatirao da je Gradsko 

vijeće Grada Sinja jednoglasno (14 „za“) donijelo Rješenja o razrješenju i imenovanju zamjenika 

predsjednika Odbora za međugradsku suradnju Grada Sinja.  

  

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

razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za izbor imena ulica i trgova u Gradu Sinju prema 

kojem se sa dužnosti predsjednika tog Odbora razrješuje vijećnik Milan Jukić, a na dužnost 

predsjednika  tog Odbora predlaže se  imenovanje zamjenika vijećnika, Ante Šušnjare.  

 

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

predsjednika Odbora za izbor imena ulica i trgova u Gradu Sinju  i konstatirao da je Gradsko vijeće 

Grada Sinja jednoglasno (14„za“) donijelo Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora 

za izbor imena ulica i trgova u Gradu Sinju.   

 

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

razrješenju i imenovanju zamjenika predsjednika Odbora za borbu protiv bolesti ovisnosti, prema 

kojem se sa dužnosti zamjenika predsjednika tog Odbora razrješuje vijećnik Milan Jukić, a na dužnost 

zamjenika predsjednika predlaže se  imenovanje zamjenika vijećnika,  Ante Šušnjare.    

 

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

zamjenika predsjednika Odbora za borbu protiv bolesti ovisnosti i konstatirao da je Gradsko vijeće 

Grada Sinja jednoglasno (14 „za“) donijelo Rješenje o razrješenju i imenovanju zamjenika 

predsjednika Odbora za borbu protiv bolesti ovisnosti. 

 

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

razrješenju i imenovanju člana Odbora za javna priznanja Grada Sinja prema kojem se sa dužnosti 

člana tog Odbora razrješuje vijećnik Milan Jukić, a na dužnost člana predlaže se imenovanje 

zamjenika vijećnika,  Ante Šušnjare.    
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Bez rasprave, predsjedatelj je dao na glasovanje Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana 

Odbora za javna priznanja Grada Sinja  i konstatirao da je Gradsko vijeće Grada Sinja jednoglasno (14 

„za“) donijelo  Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za javna priznanja Grada Sinja.  

 

 

TOČKA 5. 

 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 Gradskog vijeća Grada Sinja, jer na 

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

 

Budući da nije bilo niti jednog prijedloga niti od strane klubova vijećnika ili 1/3 vijećnika za 

predsjednika Gradskog vijeća Grada Sinja, predsjedatelj je konstatirao da se predmetna točka smatra 

povučenom.  

 

 

TOČKA 6.  

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o prometu na području Grada Sinja 

 

Uvodno obrazloženje dao je zamjenik gradonačelnika Zlatko Ugrin. 

 

Predsjednik Odbora za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, obnovu i razvoj Frano Boko iznio je stav 

Odbora prema kojem je jednoglasno prihvaćen Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o prometu 

na području Grada Sinja.  

 

U raspravi su sudjelovali vijećnici: Marko Križanac (klub vijećnika HDZ-a), Nikola Vučković, Frano 

Boko, Tihomir Radović, Joško Kontić i Dujo Maleš.  

 

Vijećnik Marko Križanac (u ime kluba vijećnika HDZ-a) izrazio je nezadovoljstvo predloženom 

Odlukom istaknuvši da će građani u toj ulici (ul. fra Ivana Markovića) imati problema određivanjem 

navedene ulice kao jednosmjerne, da se vidi da je sve napravljeno po zakonu, ali da to jednostavno 

nije dobro rješenje. Vijećnik je također rekao kako ta ulica nije uska kako se to tvrdi u predloženim 

materijalima, da će se time dobiti 4-5 parkirnih mjesta, ali i puno veće probleme s kojima će se građani 

morati suočavati. Također je ukazao da to kako će donošenje predmetne Odluke stvoriti velike 

probleme građanima na relaciji Lučane –Gornji Radošić – Put Pavića.  

 

Zamjenik gradonačelnika Zlatko Ugrin obrazložio je kako je predmetna ulica bila jednosmjerna prije 

7-8 godina, da će se na taj način rasteretiti kružni tok, te da bi određivanje navedene ulice 

jednosmjernom ulicom utjecalo i na smanjenje čepa kod Kvartira posebno istaknuvši pribavljenu 

suglasnost nadležnog tijela za navedeno prometno rješenje izrađeno od strane ovlaštenog inženjera 

cestovnog prometa.  

 

Vijećnik Nikola Vučković istaknuo je kako podržava prijedlog koji ide u smjeru rješavanja problema 

većine stanara u toj ulici,  ali da je protiv parcijalnog rješenja. Također je rekao da iz kontakta s tim 

stanarima jako dobro zna da imaju problem s parkiranjem u toj ulici, te je u tom smislu predložio da 

im se izdaju nekakva uvjerenja ili dozvole za parkiranje kako u budućnosti ne bi imali problema sa 

parkiranjem u toj ulici. Vijećnik je rekao kako se zalaže za sveobuhvatno rješenje, te je ukazao kako će 

nastati problem kad donesu predloženu Odluku tako što će građani iz sjevernog, sjeverozapadnog 

dijela grada morati raditi još  veći pritisak na kružni tok zbog čega će doći do još većih gužvi. S 

obzirom na navedeno, vijećnik je naglasio da je bila velika greška što se iz prijašnjih izmjena GUP-a 
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izbacila važna prometnica  koja je trebala ići na križanje od caffe bara „Tendi“ do ulice Put Pavića, a 

misli da je upravo ta prometnica bitna za grad Sinj i da bi se s njom riješilo baš pitanje građana sa 

područja Lučana – Gornjeg Radošića – ul. Put Pavića, koji bi se mogli direktno uključiti na državnu 

cestu D1 kod Tendija i ići u svim smjerovima, te da zato tu prometnicu treba uvrstiti u prostorno 

plansku dokumentaciju grada Sinja.   

 

Vijećnik Frano Boko istaknuo je kako je dokumentacija dobro napravljena, ali da ga zanima je li to   

na dobro većine građana ili nije.   

 

Vijećnik Tihomir Radović istaknuo je kako će vrijeme pokazati da li je to dobro rješenje, da on osobno 

nije zadovoljan tim rješenjem i da neće podržati predloženu Odluku.  

 

Vijećnik Joško Kontić istaknuo je da će podržati predloženu Odluku, također je rekao kako mu je 

uvjerljiva argumentacija i vijećnika Marka Križanaca i zamjenika gradonačelnika Zlatka Ugrina, da 

ostavlja mogućnost da se određivanje ul. fra Ivana Markovića kao jednosmjerne ulice pokaže lošim 

rješenjem, ali da mu se u ovom trenutku to čini kao dobro rješenje. Vijećnik je također naglasio da je 

Sinj pun prometnih problema, ali s obzirom na sve iznesene argumente u konkretnom slučaju, da je on 

bliži argumentima koje je iznio zamjenik gradonačelnika Zlatko Ugrin i da će zato podržati predloženu 

Odluku. 

 

Vijećnik Dujo Maleš istaknuo je kako je čuo sve argumente i da mu se logički čini bolje da predmetna 

ulica bude jednosmjerna ulica.  

 

Nakon zaključene rasprave, predsjedatelj je dao na glasovanje Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni 

Odluke o prometu na području Grada Sinja i konstatirao da je Gradsko vijeće Grada Sinja većinom 

glasova (8 „za“, 7 „protiv“) donijelo 

Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o prometu na području Grada Sinja. 

 

 

TOČKA 7.  

Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s 

napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama  

 

Uvodno obrazloženje dao je Stipan Samardžić, službenik u odsjeku za komunalne poslove Grada 

Sinja.  

 

Predsjednik Odbora za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, obnovu i razvoj Frano Boko iznio je stav 

Odbora prema kojem je jednoglasno prihvaćen (3 „za“)  Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja 

kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama.  

 

U raspravi su sudjelovali vijećnici: Marko Križanac (u ime kluba vijećnika HDZ-a), Joško Kontić, 

Nikola Vučković, Ivana Šabić i Ivan Runje. 

 

Vijećnik Marko Križanac (u ime kluba vijećnika HDZ-a) istaknuo je kako će predložena Odluka u 

većem dijelu biti „mrtvo slovo na papiru“, te ukazao na nužnost aktivnijeg postupanja komunalnih 

redara. 

 

Vijećnik Joško Kontić posebno se osvrnuo na dio koji se odnosi na obaveznu trajnu sterilizaciju pasa i 

mačaka na području grada Sinja i pripadajućih mjesnih odbora kao metodu kontrole razmnožavanja, te 

je  ukazao na problem i posljedice sterilizacije kako je to predviđeno predloženom Odlukom. Vijećnik 

je posebno ukazao na čl. 62. Zakona o zaštiti životinja koji propisuje da jedinice lokalne samouprave  
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mogu (ne moraju) vršiti sterilizaciju.U tom smislu, vijećnik Joško Kontić apelirao je na predlagatelja 

predložene Odluke i stručne službe, da se ova točka povuče  i vidi kako se to može riješiti na drugačiji 

način. Vijećnik je predložio da kontaktiraju Hrvatski kinološki savez, vide rješenja drugih gradova, jer 

da je po njemu sterilizacija i njeno imperativno provođenje loše rješenje.  

 

Vijećnici Ivana Šabić i Ivan Runje u svojim izlaganjima složili su se sa iznesenim stavom vijećnika 

Joška Kontića.  

 

Vijećnik Nikola Vučković u svom izlaganju osvrnuo se na čl. 23. predložene Odluke – postupanje s 

napuštenim životinjama, te je upitao koliko je prošle godine isplaćeno po toj osnovi firmi koja je 

odabrana za zbrinjavanje napuštenih pasa (AS-EKO d.o.o. Šibenik). Također je podsjetio da je na 

ranijim sjednicama Gradskog vijeća predložio otvaranje azila za napuštene životinje amandmanom, a 

da sada vidi kako predloženi amandman nije prihvaćen iz političkih razloga.  

 

Slijedom navedenog, zamjenik gradonačelnika Denis Glavan, po ovlaštenju gradonačelnice Kristine 

Križanac, povukao je predmetnu točku dnevnog reda, te će ista biti upućena na doradu. Također je 

odgovorio vijećniku Nikoli Vučkoviću da je u prošloj godini isplaćeno  36.000, kn +PDV (3.000,00 kn 

mjesečno +PDV)  firmi AS-EKO d.o.o. Šibenik  po osnovi zbrinjavanja napuštenih životinja.  

  

Predsjedatelj je konstatirao da je povučen Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih 

ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama. 

 

Vijećnik Marko Križanac (u ime kluba vijećnika HDZ-a) i vijećnik Joško Kontić (u ime kluba 

vijećnika MOST-a NL), predložili su da se sjednica Gradskog vijeća prekine zbog opširnog dnevnog 

reda i kasnog sata.  

 

Predsjedatelj je dao na glasovanje navedeni prijedlog i konstatirao da je Gradsko vijeće Grada Sinja 

većinom glasova (8„za“ 5„protiv“) prihvatilo navedeni prijedlog za prekidom sjednice.   

 

Potpredsjednik Zvonko Maras  zakazao je nastavak sjednice za dan  06. srpnja 2018. godine (petak) u 

17 sati. 

 

Sjednica je prekinuta u 21,05 sati.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Dana 06. srpnja 2018.g. (petak) održan je nastavak prekinute 15. sjednice Gradskog vijeća Grada 

Sinja. 

 

Na početku sjednice bilo je nazočno 11 od ukupno 21 vijećnika Gradskog vijeća Grada Sinja. 

 

Nazočni vijećnici: Ivana Šabić, Dujo Maleš, Zvonko Maras, Žarko Delić, Filip Klarić- Kukuz, Miro 

Bulj, Joško Kontić, Frano Boko, Ante Šušnjara, Petar Župić i Nikola Vučković. 

 

Odsutni: Anđelko Bilandžić, Mirko Labrović, Marko Križanac, Tihomir Radović, Zoran Milan, Ivan 

Maleš, Ivan Runje, Stipe Perić, Stipislav Jadrijević i Ante Gulić–  vijećnik Ante Gulić došao je 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. 
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Zapisnik je vodila Mirela Perković, voditeljica Odsjeka za poslove Gradskog vijeća, gradonačelnika i 

mjesnu samoupravu. 

 

Potpredsjednik Gradskog vijeća Zvonko Maras otvorio je nastavak prekinute 15. sjednice 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. 

 

Sjednica se nastavila sa točkom 8. dnevnog reda – Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Sinj. 

 

Vijećnik Miro Bulj, u ime kluba vijećnika MOST-a, zatražio je pauzu od 10 minuta (17,20-17,30). 

Nakon završene pauze, vijećnik Miro Bulj, u ime kluba vijećnika MOST-a, iznio je njihov stav da 

zbog podcjenjivanja Gradskog vijeća i neodgovaranja na vijećnička pitanja u radnim tijelima 

Gradskog vijeća Grada Sinja ostaju samo kao članovi, odnosno da podnose ostavke na sve dužnosti 

predsjednika i zamjenika predsjednika u radnima tijelima Gradskog vijeća Grada Sinja.  

 

Potpredsjednik Gradskog vijeća Zvonko Maras kazao je da ostavke dostave u pisanom obliku, a v.d. 

predstojnika Ureda Grada Igor Vidalina naglasio je da svaki vijećnik MOST-a  osobno mora podnijeti 

ostavku na dužnost predsjednika i zamjenika predsjednika u radnim tijelima.  

   

Vijećnik Filip Klarić-Kukuz, u ime Nezavisne liste dr. Stipislava Jadrijevića, zatražio je kraću pauzu, 

nakon koje je istaknuo da su svi članovi Nezavisne liste dr. Stipislava Jadrijevića bili nazočni na svim 

odborima, da nikada nisu bojkotirali rad odbora i da odgovorno pristupaju svojim obvezama vijećnika.  

 

 

TOČKA 8.  

Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske 

za Grad Sinj 

 

Uvodno  obrazloženje dao je Ivica Mastelić, viši stručni suradnik za poljoprivredu u Upravnom odjelu 

za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje imovinom.     

 

Predsjednik Odbora za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, obnovu i razvoj Frano Boko iznio je stav 

Odbora prema kojem nije prihvaćen (3 „suzdržana“) Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Sinj.  

 

U raspravi su sudjelovali vijećnici: Frano Boko, Miro Bulj i Ivana Šabić. 

 

Vijećnik Frano Boko obrazložio je da su na sjednici Odbora bili suzdržani, jer nisu imali određena 

pojašnjenja. Budući da će se za jedan dio poljoprivrednog zemljišta ići na raspisivanje natječaja, 

vijećnika Franu Boku je zanimalo tko određuje cijenu zakupa i da li Grad Sinj već ima kakve prihode, 

te da  li se zakup plaća na godišnjoj razini. 
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Ivica Mastelić odgovorio je kako su zapavo svi odgovori sadržani u Zakonu u poljoprivrednom 

zemljištu, gdje je propisano da se cijena određuje posebnim Pravilnikom, jer je cilj da za sve u 

Republici Hrvvatskoj budu iste cijene. Također je rekao da Grad Sinj kao jedinica lokalne samouprave 

imao pravo na 65% zakupnine, te da je Gradu Sinju u interesu da se to zemljište daje u zakup. Nadalje, 

Ivica Mastelić rekao je da se plaćanje zakupnine vrši sukladno ugovorima i sukladno Zakonu o 

poljoprivrednom zemljištu, da se ugovor potpisuje na 20 ili 50 godina i da se zakupnina plaća 

godišnje. Također je rekao da je u privremenom korištenju trenutno 9 parcela, da su to parcele kojima 

je ugovor o zakupu istekao, a stranke ga koriste na osnovu ugovora o privremenom korištenju koji je 

potpisan sa Agencijom za poljoprivedno zemljište na pet godina. Po isteku roka da će se raspisati novi 

natječaj za te parcele i da će imati prednost stranke koje su ga već koristile (imaju ugovor o 

privremenom korištenju na temelju isteklog ugovora) uključujući još 4 parcele koje su uključili na 

zahtjev stranaka, te bi ukupno 13 parcela išlo na novi natječaj koji bi objavio Grad Sinj, a 

Povjerenstvo Grada Sinja je to koje bi  dodijelilo zemljište.   

 

Vijećnik Frano Boko upitao je koliki je prihod Grada Sinja za 2017. godinu na što je Ivica Mastelić 

rekao da će mu dostaviti pisani odgovor.  

 

Vijećnik Miro Bulj osvrnuo se na činjenicu da Grad Sinj kao jedinica lokalne samouprave ima pravo 

na 65% iznosa od zakupa, te ga je zanimalo  tko raspisuje natječaje i tko kontrolira poljoprivrednike na 

što je Ivica Mastelić odgovorio da kontrolu vrši poljoprivredna inspekcija, a novim Zakonom o 

poljoprivrednom zemljištu da poljoprivrednim zemljištem raspolaže jedinica lokalne samouprave, 

dakle Grad Sinj, koji je onda ovlašten za raspisivanje natječaja za davanje u zakup poljoprivrednog 

zemljišta.  

Vijećnik Miro Bulj rekao je kako mu se dosta poljoprivrednika žali da ima puno podzakupa, te da bi 

kontrola trebala biti bolja i provoditi se  na nižoj razini.  

Ivica Mastelić obrazlažio je kontrolu korištenja poljoprivrednog zemljišta istaknuvši da sam Zakon ide  

u smjeru namjenskog korištenja poljoprivrednog zemljišta i bolje kontrole. 

 

Vijećnica Ivana Šabić upitala je što se događa kad istekne zakup, može li se obnoviti i što ako se ne 

plaća zakupnina na što je Ivica Mastelić pojasnio zakup, privremeno raspolaganje, te je istaknuo raskid 

ugovora kao instrument zaštite u slučaju neplaćanja zakupnine.    

  

Nakon zaključene rasprave, predsjedatelj je dao na glasovanje Prijedlog Programa raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Sinj i konstatirao da je Gradsko 

vijeće Grada Sinja jednoglasno (12 „za“) donijelo    

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Sinj. 

          

 

TOČKA 9. 

Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima stipendiranja 

studenata Grada Sinja 

 

Uvodno obrazloženje dao je gradski vijećnik Joško Kontić (MOST NL).   

 

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

jednoglasno prihvaćen  Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima 

stipendiranja studenata Grada Sinja.  
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U raspravi si sudjelovali vijećnici: Filip Klarić-Kukuz, Frano Boko Joško Kontić, Miro Bulj, Ivana 

Šabić, Ante Šušanjara i Nikola Vučković.  

 

Vijećnik Filip Klarić-Kukuz iznio je svoj stav vezano za predloženu točku dnevnog reda i istaknuo da 

cijeni prijedlog vijećnika Joška Kontića  da se podijeli što više stipendija studentima, ali da ne cijeni   

promjenu odnosno snižavanje kriterija, jer misli da takav sustav po kojem se jednako cijeni prosjek 3,5 

i 4,5, nije pravedan i da je to udar na trud i izvrsnost studenata. Također je rekao da podržava u 

cijelosti dohodovni cenzus za osobe slabijeg imovnog stanja.  

 

U raspravu se uključio vijećnik Frano Boko koji je izrazio neslaganje sa vijećnikom Filipom 

Klarićem-Kukuzom istaknivši da svi fakulteti nemaju iste kriterije kod ocjenjivanja, a posebno se 

osvrnuo na deficitarne fakultete i zaključio da se ovime ne radi udar na kvalitetu visokog obrazovanja 

studenata.    

 

Vijećnik Filip Klarić-Kukuz ukazao je na razlike među fakultetima po težini. Također je rekao da 

trebaju svi skupa sjesti i napraviti novi, kvalitetan Pravilnik, jer da po njemu ovo nije rješenje.  

 

Predlagatelj Joško Kontić prigovorio je u odnosu na izlaganje vijećnika Filipa Klarića-Kukuza 

istaknuvši da su  prošle godine imali raspravu na ovu temu i da su tada podržane predložene izmjene 

Pravilnika da bi imali 40 stipendista više. Također je rekao vijećniku Filipu Klariću-Kukuzu da su   

trebali predložiti novi Pravilnik, a ne samo o njemu govoriti, te da predložene izmjene Pravilnika nisu 

savršene, ali da su puno bolje rješenje od postojećeg Pravilnika. Također je rekao da nema logike 

primjedba na korekcije predloženih prosjeka na što je vijećnik Filip Klarić-Kukuz naglasio da on 

govori o onome što je po njemu pravedno i da smatra kako se stipendije trebaju davati za izvrsnost, te 

da se nikako ne može jednako tretirati prosjek 3,5 i 5,00. 

 

Vijećnik Miro Bulj istaknuo je da će vijećnici MOST-a NL prihvatiti predložene izmjene Pravilnika, 

te se složio sa izlaganjem predlagatelja Joška Kontića. Također je rekao da će predložene izmjene 

Pravilnika prihvatiti iz više razloga, da to u konačnici može biti i demografska mjera, te je izrazio 

zadovoljstvo što može sudjelovati u donošenju izmjenjenog Pravilnika koji će omogućiti da ne bude 

neiskorištenih proračunskih sredstava predviđenih za stipendije, a vijećnik Joško Kontić je pročitao 

fakultete s kojih najviše dolaze korisnici stipendija (stomatologija, elektrotehnika, građevina, 

farmacija, molekularna biologija, nutricionizam, medicina, filozofski fakultet, računovodstvo i 

financije, računarstvo, godezija...itd.),  te da je njegovo duboko uvjerenje kako i studenti  sa prosjekom 

3,5 kao i studenti sa prosjekom 4,5 sa tih fakulteta zaslužuju stipendije.  

 

Vijećnica Ivana Šabić istaknula je da podržava predloženu izmjenu Pravilnika i da joj se sviđa što se 

time „spašava“ novac iz gradskog proračuna, tj. što neće biti neiskorištenih proračunskih sredstava 

osiguranih za stipendije studentima. Također je rekla kako je po njoj važnije da student položi sve 

ispite s godine, nego ostvareni prosjek. Vijećnica Ivana Šabić također se složila s tim da treba 

napraviti novi Pravilnik, ali da su i ove predložene izmjene Pravilnika bolje od  važećeg Pravilnika.  

 

Vijećnik Ante Šušnjara također se osvrnuo na predložene izmjene Pravilnika istaknuvši prije svega da 

nema smisla uspoređivanje fakulteta po težini, jer da svaki fakultet ima svoje studente i svoj prosjek 

ocjena i da sukladno tome svaki student ima svoj prosjek u odnosu na taj fakultet, te da je pravo 

pitanje što je cilj vijećnicima, odnosno da li je svaki od vijećnika za ulaganje u studente ili to smatra 
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trošenjem sredstava. Također je rekao da ne mogu stipendirati izvrsne studente i da ne trebaju gledati 

prosjek iznad 4,5, jer  će ti studenti sigurno biti stipendirani od strane  fakulteta, države itd.  

  

Vijećnik Filip Klarić-Kukuz naglasio je da se kroz raspravu stječe dojam da je protiv stipendija što 

nije istina, da je on za to da prilikom donošenja sljedećeg proračuna osiguraju i više sredstava za 

stipendije, ali da je isto tako za pravedniju raspodjelu stipendija, da se nagrade izvrsni studenti i da ne 

podržava to da se jednako vrednuje prosjek 3,5 i 4,5. Također je naglasio kako nije rekao da se 

uspoređuje težina fakulteta nego prosjek ocjena. 

 

Predlagatelj Joško Kontić naglasio je da ovo nije genijalan akt, ali da je akt koji rješava brojne 

nedostatke postojećeg, sanira probleme koji postoje, da do kraja godine mogu donijeti novi Pravilnik, 

ali do tada, da ovim predloženim izmjenama Pravilnika rješavaju brojne probleme koji postoje. 

Također je obrazložio da snižavaju kriterije iz razloga što se veliki broj studenata javlja na državne 

stipendije. 

  

Svoj osvrt na predložene izmjene Pravilnika dao je i vijećnik Nikola Vučković koji je istaknuo da ne 

treba sve gledati kroz prizmu prosjeka iako je važan nego da treba sagledati sveukupne životne i 

socijalne prilike istaknuvši primjere studenata koji i rade i studiraju.  

 

Predlagatelj Joško Kontić dao je završnu riječ istaknuvši da ove predložene izmjene Pravilnika 

rješavaju probleme koje imaju, zahvalio je svima koji su sudjelovali u raspravi, jer da je bitrno da se o 

ovome raspravlja bez obzira kakav će biti ishod glasovanja.  

 

Na prijedlog vijećnika Filipa Klarića-Kukuza, u ime kluba vijećnika NL dr. Stipislava Jadrijevića, 

predsjedatelj je odredio pauzu u trajanju od 10 minuta (18,55-19,05). 

 

Nakon završene pauze, vijećnik Filip Klarić-Kukuz  rekao je kako će na tragu rasprave iz 11. mjeseca 

2017. godine i današnje rasprave, NL dr. Stipislava Jadrijevića bit suzdržana, te da se obvezuje na 

izradu novog Pravilnika sa svojim kolegama,  a nada se da će se i kolega Joško Kontić pridružiti. 

 

Nakon zaključene rasprave, predsjedatelj je dao na glasovanje Prijedlog Pravilnika o izmjenama i 

dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima stipendiranja studenata Grada Sinja i konstatirao da je 

Gradsko vijeće Grada Sinja većinom glasova (7 „za“  5 „suzdržanih“) donijelo 

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima stipendiranja studenata Grada 

Sinja. 

 

 

TOČKA 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 

 

 

Uvodno obrazloženje dao je  Damir Domazet,  stručni suradnik-komunalni redar u Upravnom odjelu 

za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje imovinom.     

 

Predsjednik Odbora za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, obnovu i razvoj Frano Boko iznio je stav 

Odbora prema kojem je jednoglasno prihvaćen (3„za“)  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.  
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U raspravi si sudjelovali vijećnici: Miro Bulj (u ime kluba vijećnika MOST-a), Petar Župić i Joško 

Kontić. 

 

Vijećnik Miro Bulj (u  ime kluba vijećnika MOST NL) postavio je niz pitanja vezano za predloženu 

Odluku i njezino provođenje, a  posebno je upitao što sve ulazi u troškovnik i kako su došli do njega. 

Damir Domazet je odgovorio na postavljena pitanja posebno istaknuvši da većina sredstava ide na 

horizontalnu signalizaciju i iscrtavanje linija što rasporede na cijelu godinu, jer im je malo predviđenih 

100.000,00 kuna.  

 

Vijećnik Petar Župić upitao je da li u predmetni troškovnik ulaze i bljeskalice na što je Damir 

Domazet odgovorio da je to na državnoj cesti.  

 

Vijećnik Miro Bulj izrazio je nezadovoljstvo što nitko iz izvršne vlasti nikad nije od njega tražio da on 

kao saborski zastupnik na određeni način posreduje, pomogne, jer smatra da kao jedinica lokalne 

samouprave mogu postići puno. U tom smislu vijećnik se osvrnuo na natječaj za brdsko-planinska 

područja na koja se Grad Sinj nije kandidirao, a putem kojeg su neke jedinice lokalne samouprave 

povukle sredstva za asfaltiranje nerazvrstanih cesta.  

 

Vijećnik Joško Kontić također je na tragu vijećnika Mira Bulja izrazio nezadovoljstvo iz istih razloga.   

 

Nakon zaključene rasprave, predsjedatelj je odobrio pauzu u trajanju od pet minuta (19,35-19,40) na 

prijedlog vijećnika Mira Bulja u ime kluba vijećnika MOST-a NL. 

 

Nakon završene pauze, predsjedatelj je dao na glasovanje 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 i 

konstatirao da je Gradsko vijeće Grada Sinja jednoglasno (11“za“) donijelo  

Odluku o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti održavanja 

nerazvrstanih cesta u dijelu: dobava vertikalne i izvedba horizontalne prometne signalizacije, 

 

 

TOČKA 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 

 

Uvodno obrazloženje dao je  Damir Domazet,  stručni suradnik-komunalni redar u Upravnom odjelu 

za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje imovinom.     

 

Predsjednik Odbora za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, obnovu i razvoj Frano Boko iznio je stav 

Odbora prema kojem nije prihvaćen (3„suzdržana“) Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se 

povjeriti obavljanje stručnog nadzora nad radovima asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području Grada 

Sinja, na temelju ugovora.  

    

U raspravi si sudjelovali vijećnici: Miro Bulj (u ime kluba vijećnika MOST-a), Joško Kontić i Frano 

Boko. 

 

Vijećnik Miro Bulj upitao je gdje je natječaj objavljen budući da se javila samo jedna firma na što je 

Damir Domazet odgovorio da je natječaj objavljen u Narodnim novinama br. 43/18 od 11. svibnja 

2018. godine. Vijećnik Miro Bulj također je upitao zašto stručni nadzor ne provodi nadležni odjel, te 
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je u tom smislu prigovorio nefunkcionalnosti gradske uprave. Vijećnik je također ponovno izrazio 

nezadovoljstvo time što se Grad Sinj nije javio na natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava za 

asfaltiranje nerazvrstanih cesta upitavši da li oni uopće  imaju nerazvrstane ceste s obzirom da se Grad 

Sinj nije javio na navedeni natječaj.  

 

Vijećnik Joško Kontić  upitao je koliko se nerazvrstanih cesta misli asfaltirati, koji je ukupan iznos 

koji će ta firma nadzirati, gdje se te ceste nalaze i postoje li neki podaci o ukupnoj kilometraži 

nerazvrstanih cesta koje bi trebalo sanirati na području Grada Sinja.  

 

Damir Domazet odgovorio je da je u Programu održavanja komunalne infrastrukture na području 

Grada Sinja za 2018. godinu predviđeno 700.000,00 kuna za asfaltiranje nerazvrstanih cesta od toga 

680.000,0 kuna za asflatiranje, a za stručni nadzor 20.000,00 kuna. 

 

Vijećnik Joško Kontić istaknuo je kako misli da bi predstavnici izvršne vlasti u svakom trenutku 

trebali biti u mogućnosti kazati, koliko imaju nerazvrstanih cesta, gdje misle raditi i koliko je sredstva 

za to potrebno.    

 

Gradonačelnica Kristina Križanac istaknula je kako se radi baza nerazvrstanih cesta koja će biti gotova 

za cca mjesec dana, a iz koje će se vidjeti svi podaci o nerazvrstanim cestama, a vijećnik Joško Kontić 

izrazio je žaljenje što to puno ranije nije napravljeno, te je konstatirao da bolje ikad nego nikad. 

 

Vijećnik Miro Bulj osvrnuo se na položaj mjesnih odbora i njihovih predsjednika, te je prigovorio 

izvršnoj vlasti na pristranosti prilikom određivanja koje će se nerazvrstane ceste asfaltirati. Također je 

rekao da bi samo na području njegovog Mjesnog odbora Suhač kao srednjeg po veličini trebalo cca 2 

mil. kuna za asfaltiranje, da su za asflatiranje nerazvrstanih cesta potrebni veliki iznosi i da Grad Sinj 

treba hitno angažirati sve svoje resurse da se sve nerazvrstane ceste uknjiže radi natječaja i 

kandidiranja na iste.  

 

Gradonačelnica Kristina Križanac naglasila je da će za ono što ne budu mogli napraviti u ovoj godini   

predvidjeti sredstva za iduću godinu, te je naglasila da se u mjesnim odborima asfaltira sukladno 

prioritetima koje predsjednici mjesnih odbora postave u svojim zahtjevima istaknuvši kao neosnovane   

prethodno iznesene vijećnikove navode.   

  

Vijećnik Miro Bulj prigovorio je kako ne znaju što će nadzirati i gdje će nadzirati odnosno na 

području kojih mjesnih odbora će se asfaltirati i koliko će se asfaltirati. Vijećnik je također ukazao na 

važnost nadzora istaknuvši da do sada uglavnom nije bio kvalitetan.  

 

Vijećnik Frano Boko iznio je primjedbe na samo asfaltiranje, te je upitao da li je to ista firma koja je 

prošle godine vršila nadziranje na što mu je odgovoreno da je već rečeno da to nije ista firma. Vijećnik 

je u nastavku izlaganja upozorio na nužnost provjere referenci odabrane firme zbog dosadašnjih 

pritužbi na takve radove.  

 

Nakon završene rasprave, predsjedatelj je dao na glasovanje Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će 

se povjeriti obavljanje stručnog nadzora nad radovima asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području 

Grada Sinja, na temelju ugovora i konstatirao da je Gradsko vijeće Grada Sinja jednoglasno (12 „za“) 

donijelo 

Odluku o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje stručnog nadzora nad radovima asfaltiranja 

nerazvrstanih cesta na području Grada Sinja, na temelju ugovora.  
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TOČKA 12. 

Prijedlog Zaključka o ukidanju svojstva javnog dobra puta na dijelu čestice zemljišta 1508/2 

k.o. Sinj 

 

Uvodno obrazloženje dala je v.d.  pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne 

djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje imovinom,   Jelena Kekez-Poljak. 

 

Predsjednik Odbora za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, obnovu i razvoj Frano Boko iznio je stav 

Odbora prema kojem nije prihvaćen (3„suzdržana“)  Prijedlog Zaključka o ukidanju svojstva javnog 

dobra puta na dijelu čestice zemljišta 1508/2 k.o. Sinj. 

 

U raspravi si sudjelovali vijećnici: Frano Boko i Ante Šušnjara. 

 

Budući da je vijećnik Frano Boko bio predsjednik Odbora za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, 

obnovu i razvoj u vrijeme kad je Odbor razmatrao predmetnu točku dnevnog reda, a prije podnošenja 

ostavke na dužnost predsjednika u navedenom Odboru, vijećnik je obrazložio zašto su članovi Odbora 

bili suzdržani istaknuvši kako članovi Odbora nisu bili sigurni iz cjelokupne dokumentacije da li je 

predloženo ukidanje svojstva javnog dobra – puta na dijelu čest.zem. 1508/2 K.O.Sinj na štetu Grada 

Sinja.  U tom smislu je upitao da li je pročelnica malo detaljnije proučila navedenu tematiku i da li je 

ona sigurna u to da prihvaćanjem predloženog prijedloga  ne čine štetu Gradu Sinju.  

 

Za riječ se javio i vijećnik Ante Šušnjara (u ime kluba vijećnika MOST-a NL) koji je dao svoje 

viđenje i obrazloženje  vezano za predmetnu točku dnevnog reda  budući da je ista iz njegove domene 

pojasnivši kako se po njemu radi o formalnoj proceduri, te se u tom smislu osvrnuo na Zakon o 

legalizaciji bespravno sagrađenih objekata i Zakon o cestama i istaknuo da je ovo preduvjet da bi 

vlasnici tog zemljišta mogli legalizirati objekt i danas sutra tražiti od Grada Sinja otkup tog zemljišta. 

Također je rekao, po dosadašnjem iskustvu, da je uvijek do sada bila praksa da Grad Sinj izlazi u 

susret u ovakvim slučajevima.   

 

Vijećnik Frano Boko je nakon datog objašnjenja vijećnika Ante Šušnjare rekao kako ne vidi razlog da 

se ova točka dnevnog reda ne prihvati.    

 

Nakon zaključene rasprave, predsjedatelj je dao na glasovanje Prijedlog Zaključka o ukidanju svojstva 

javnog dobra puta na dijelu čestice zemljišta 1508/2 k.o. Sinj i konstatirao da je Gradsko vijeće Grada 

Sinja jednoglasno (12 „za“) donijelo 

Zaključak o ukidanju svojstva javnog dobra puta na dijelu čestice zemljišta 1508/2 k.o. Sinj.  

 

 

TOČKA 13. 

Prijedlog Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Sinj 

 

Uvodno obrazloženje dao je Stipan Samardžić, službenik u odsjeku za komunalne poslove Grada 

Sinja.  

 

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

većinom glasova prihvaćen  Prijedlog Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Sinj.  

 

U raspravi si sudjelovali vijećnici: Miro Bulj, Nikola Vučković i Joško Kontić.  
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Tijekom rasprave vijećnik Miro Bulj je upitao koliki je iznos izrade Procjene rizika od velikih nesreća 

za Grad Sinj, te je naglasio važnost provedbe iste osvrnuvši se na potencijalne nepogode. Vijećnik 

Miro Bulj je također naglasio nužnost osposobljavanja građana u skladu sa zakonom za prvu reakciju. 

 

Stipan Samardžić je odgovorio da je za izradu Procjene plaćeno 18.000,00 kuna, da je provedena 

bagatelna nabava, te se osvrnuo na popis operativnih snaga predviđenih Procjenom s posebnim 

naglaskom na JVP kao na glavnu operativnu snagu u Sinju.  

 

Vijećnik Nikola Vučković rekao je kako je Procjena napravljena u skladu sa strukom i da ne bi ulazio 

u meritum, također je kao i vijećnik Miro Bulj rekao da ista neće puno vrijediti ukoliko se po njenom 

donošenju ne pristupi  donošenju plana djelovanja.  

 

Vijećnik Joško Kontić ukazao je na problem uske ulice preko puta pravoslavne crkve po prigovoru 

građana u koju ne mogu ući vatrogasna kola, te je apelirao da se nađe neko rješenje. Stipan Samardžić 

je odgovorio da se radi o komunalnom problemu, ali da je isto rješivo.  

  

 

Nakon zaključene rasprave, predsjedatelj je dao na glasovanje Prijedlog Procjene rizika od velikih 

nesreća za Grad Sinj i konstatirao da je Gradsko vijeća Grada Sinja jednoglasno (12 „za“) donijelo 

Procjenu rizika od velikih nesreća za Grad Sinj.  

 

 

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

ove sjednice koji se čuva u Uredu Grada. 

 

Sjednica je završila u 21,00 sat.  

 

Zapisničar:                                                                               Potpredsjednik Gradskog vijeća: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

  


