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Klasa: 021-05/18-01/37 

Urbroj: 2175/01-01-18-2 

Sinj, 07. kolovoza 2018. godine   

 

Z A P I S N I K   

sa 5. Izvanredne (tematske) sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja, 

održane dana 06. kolovoza 2018. godine u Gradskoj vijećnici Grada Sinja 

 

 

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

 

Nazočni vijećnici: Anđelko Bilandžić, Marko Križanac, Tihomir Radović, Zoran Milan, Ivan Maleš, 

Ivan Runje,  Stipislav Jadrijević,  Dujo Maleš, Žarko Delić, Ante Gulić, Filip Klarić- Kukuz, Miro 

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

 

Odsutni: Mirko Labrović, Stipe Perić,  Ivana Šabić, Zvonko Maras i Nikola Vučković  –  s tim da je 

Stipe Perić, došao nakon izvršene prozivke.   

 

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

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

 

Sjednici je predsjedavao Anđelko Bilandžić,  potpredsjednik Gradskog vijeća Grada Sinja. 

 

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

mjesnu samoupravu. 

 

Potpredsjednik Gradskog vijeća Anđelko Bilandžić, otvorio je 5. Izvanrednu (tematsku) sjednicu 

Gradskog vijeća i pozdravio sve nazočne. 

 

Sjednica je započela u 17,00 sati. 

Na početku sjednice potpredsjednik Gradskog vijeća Anđelko Bilandžić, pozvao je v.d. predstojnika 

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

 

Nakon izvršene prozivke potpredsjednik Gradskog vijeća Anđelko Bilandžić konstatirao je da je 

sjednici nazočna većina vijećnika i da se mogu donositi pravovaljane odluke. 
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Predsjedatelj je pročitao predloženi dnevni red. 

Prelazi se na raspravu po utvrđenom dnevnom redu. 

 

 

DNEVNI RED 

 

1. Prijedlog Rješenja o razrješenju potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Sinja, zbog 

podnošenja ostavke,  

2. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i zamjenika predsjednika Odbora za javna 

priznanja, te imenovanju predsjednika Odbora za javna priznanja.  

 

  

 

TOČKA 1. 

Prijedlog Rješenja o razrješenju potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Sinja, zbog 

podnošenja ostavke 

 

Potpredsjednik Anđelko Bilandžić obrazložio je Rješenje o razrješenju potpredsjednika Gradskog 

vijeća Grada Sinja, zbog podnošenja ostavke i konstatirao da se prima na znanje  

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

 

 

TOČKA 2. 

Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i zamjenika predsjednika Odbora za javna 

priznanja, te imenovanju predsjednika Odbora za javna priznanja 

  

Potpredsjednik Anđelko Bilandžić pročitao je obrazloženje 1/3 vijećnika od 01. kolovoza 2018. godine 

kojim se predlaže imenovanje vijećnika dr. Stipislava Jadrijevića za predsjednika Odbora za javna 

priznanja Grada Sinja.  

 

Vijećnik Miro Bulj (u ime kluba vijećnika MOST-a) istaknuo je kako su vijećnici MOST-a dali 

ostavku zbog nefunkcioniranja odbora, te nedolaska vijećnika na sjednice odbora i sjednice Gradskog 

vijeća. Također je rekao da su spremni sudjelovati u svim odborima u kojima su članovi dok se ne 

iskristalizira predstavnička većina u Gradskom vijeću.  

 

Vijećnik Stipislav Jadrijević  osvrnuo se na nužnost formiranja koalicije i transparentnost istaknuvši 

da će vrijeme sve pokazati.  

 

Vijećnik Joško Kontić dao je potporu potpisanih sedam vijećnika koji su predložili da se na dužnost 

predsjednika Odbora za javna priznanja imenuje vijećnik dr. Stipislav Jadrijević istaknuvši da bi 

trebalo premostiti jaz  i donijeti Odluku o javnim priznanjima grada Sinja.  

 

Budući da više nije bilo prijavljenih za raspravu, predsjedatelj je zaključio raspravu i dao na 

glasovanje Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i zamjenika predsjednika Odbora za javna 

priznanja, te imenovanju predsjednika Odbora za javna priznanja i konstatirao da je većinom glasova 

(14 „za“  3 „suzdržana“) Gradsko vijeće Grada Sinja donijelo 

Rješenje o razrješenju predsjednika i zamjenika predsjednika Odbora za javna priznanja, te 

imenovanju predsjednika Odbora za javna priznanja.  
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Nakon zaključene Izvanredne (tematske) sjednice, predsjedatelj je zakazao novu Izvanrednu 

(tematsku) sjednicu za 18,00 sati, nakon što se sastane Odbor za javna priznanja i utvrdi Prijedlog 

Odluke o dodjeli  javnih priznanja  Grada Sinja za 2018. godinu.  

 

 

   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 završena u 17,25 h. 

 

 

  

Zapisničar:                                                                               Potpredsjednik Gradskog vijeća: 

Mirela Perković, dipl.iur, v.r.                                                  Anđelko Bilandžić, v.r. 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 


