
Održana 17. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja 

 

Dana 14. studenoga 2018.g., 20. studenoga 2018.g. i 26. studenoga 2018.g. pod predsjedanjem 

potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Sinja Anđelka Bilandžića održana je 17. sjednica. 

DNEVNI RED:    

Potpredsjednik Gradskog vijeća sukladno Poslovniku Gradskog vijeća Grada Sinja, vijećnicima je 
dostavio poziv za 17. sjednicu Vijeća s dnevnim redom od osamnaest točaka i pripremljenim 
materijalima. 
Potpredsjednik  Gradskog vijeća  Anđelko Bilandžić  pročitao je u pozivu predloženi dnevni red.   
 

Nakon čitanja dnevnog reda, vijećnik MOST-a NL Joško Kontić predložio je dopunu dnevnog reda 

točkom – Prijedlog Zaključka o neistinitim navodima  i prikrivanju činjenica u postupcima upravnog 

nadzora nad javnom nabavom za izgradnju IEC – a  Sinjska alka s parkiralištem. Vijećnik MOST-a NL 

Joško Kontić također je obrazložio da je predlagatelj predloženog Zaključka 11 vijećnika u Gradskom 

vijeću Grada Sinja. 

Nezavisni vijećnik  Zvonko Maras, predložio je, kao i na 16. sjednici Gradskog vijeća,  da se iz dnevnog 
reda izostavi točka 4.  Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju u stalnim radnim tijelima 
(odborima) Gradskog vijeća Grada Sinja,  te je predložio da se nakon ove sjednice sastanu 
predsjednici klubova vijećnika i nezavisni vijećnici i dogovore oko popunjavanja radnih tijela (odbora).   
 
Vijećnik MOST-a NL Joško Kontić, predložio je da se njihov prijedlog za dopunu dnevnog reda, ukoliko 
bude prihvaćen, uvrsti kao točka 3. dnevnog reda.  
 
Predsjedatelj je najprije dao na glasovanje prijedlog nezavisnog vijećnika Zvonka Marasa da se točka 
4. dnevnog reda – Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju u stalnim radnim tijelima (odborima) 
Gradskog vijeća Grada Sinja, izostavi iz dnevnog reda, te je konstatirao da je Gradsko vijeće Grada 
Sinja većinom glasova (16 „za“, 1 „protiv“, 1 „suzdržan“) prihvatilo prijedlog nezavisnog vijećnika 
Zvonka Marasa da se  navedena točka 4. izostavi  iz predloženog dnevnog reda.   
 
Zatim je predsjedatelj dao na glasovanje prijedlog za dopunu dnevnog reda – Prijedlog Zaključka o 
neistinitim navodima i prikrivanju činjenica u postupcima upravnog nadzora nad javnom nabavom za 
izgradnju IEC – a  Sinjska alka s parkiralištem, inače prijedlog 11 vijećnika Gradskog vijeća Grada Sinja, 
te je konstatirao da je prijedlog prihvaćen većinom glasova (14 „za“ 4 „protiv“).  
  
Naposljetku, predsjedatelj je dao na glasovanje prijedlog vijećnika MOST-a NL Joška Kontića, da se 
prethodno prihvaćena točka dnevnog reda – Prijedlog Zaključka o neistinitim navodima i prikrivanju 
činjenica u postupcima upravnog nadzora nad javnom nabavom za izgradnju IEC – a  Sinjska alka s 
parkiralištem, uvrsti u dnevni red pod rednim  brojem 3. i konstatirao da je prijedlog prihvaćen 
većinom glasova (14 „za“   4 „suzdržana“).  
 
Budući da nije bilo drugih prijedloga, potpredsjednik Anđelko Bilandžić dao je na glasovanje 
cjelokupni dnevni red  i konstatirao da je Gradsko vijeće Grada Sinja većinom glasova (14 „za“              
1 „protiv“   3 „suzdržana“)  prihvatilo sljedeći  dnevni red:    
 

1. Usvajanje Zapisnika sa 16. sjednice Gradskog vijeća i 8. Izvanredne sjednice Gradskoga vijeća,  
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika, 



3. Prijedlog Zaključka o neistinitim navodima  i prikrivanju činjenica u postupcima upravnog 

nadzora nad javnom nabavom za izgradnju IEC – a  Sinjska alka s parkiralištem,  

4. Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika Gradskog vijeća,  

5. Izvješće o radu gradonačelnice za razdoblje siječanj - lipanj 2018.g., 

6. Izvješće o poslovanju društva Čistoća Cetinske krajine d.o.o. za 2017. godinu s  financijskim 

izvješćem za 2017. g., 

7. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Sinja za 2018. godinu, 

8. Prijedlog Rješenja o  izmjeni Rješenja o određivanju  i promjenama imena ulica i trgova u 

Gradu Sinju, 
9. Prijedlog   Zaključaka  o odabiru najpovoljnije ponude tvrtke "RIBA KAŠTELA" d.o.o., Kaštel 

Stari, za kupnju nekretnine u  GZK-Sinj  po  javnom  natječaju objavljenom 22.10. 2018. god., 

10. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju zahtjeva društva „Alfa ing“ d.o.o., Split za produljenje roka 

za pribavljanje uporabne dozvole, započinjanja s obavljanjem djelatnosti i zapošljavanja, 

11. Prijedlog Rješenja o imenovanju vršitelja/vršiteljice dužnosti  ravnatelja Kulturno umjetničkog 

središta Sinj, 
12. Prijedlog Odluke  o darovanju nekretnina označenih  kao čest. zem. 951/9 , površine 1323 

m2,  čest. zgr. 1324,  površine 111 m2, čest. zgr. 1712, površine 60 m2, upisane u Z.U. 2087 
k.o. Sinj,  u  korist Vodovoda i odvodnje Cetinske krajine d.o.o., Sinj, 

13. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o jedinstvenoj bazi podataka nerazvrstanih cesta 
na području Grada Sinja, 

14. Prijedlog   Odluke   o   ustrojstvu  i  djelokrugu   rada   upravnih   tijela Grada Sinja; 
15. Prijedlog Odluke o otpisu dugova fizičkim osobama i objavi poziva za podnošenje zahtjeva za 

otpis dugova fizičkim osobama, 
16. Izvješće o realizaciji plana i programa rada Dječjeg vrtića „Bili cvitak“  Sinj s  financijskim 

izvješćem za 2017. godinu, 
17. Izvješće o realizaciji plana i programa rada Dječjeg vrtića „Blagovijest“  s  financijskim 

izvješćem za 2017. godinu, 
18. Izvješće o realizaciji plana i programa rada Dječjeg vrtića „Čarobni pianino“ s  financijskim 

izvješćem za 2017. godinu. 
 

 

USVAJANJE ZAPISNIKA I PITANJA I PRIJEDLOZI VIJEĆNIKA: 

 

- Gradsko vijeće Grada Sinja većinom glasova  (17 „za“  1 „suzdržan“) je usvojilo: 

 Zapisnik sa 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja održane dan 26. rujna i 02. listopada 
2018. godine  

 

- Gradsko vijeće Grada Sinja većinom glasova  (14 „za“  4 „suzdržana“) je usvojilo: 

 

 Zapisnik sa 8. Izvanredne sjednice održane dana  24. listopada  2018. godine. 

 

- Pitanja i prijedlozi vijećnika – za vrijeme 1h vijećnici su postavljali pitanja na koja su 
odgovarali gradonačelnica, zamjenici gradonačelnice i pročelnici. 

 
 
USVOJENE  TOČKE DNEVNOG REDA: 
 

1. Zaključak o neistinitim navodima  i prikrivanju činjenica u postupcima upravnog nadzora nad 

javnom nabavom za izgradnju IEC – a  Sinjska alka s parkiralištem,  

2. Rješenje o  izmjeni  Rješenja o određivanju  i promjenama imena ulica i trgova u Gradu Sinju, 



3.  Zaključak  o odabiru najpovoljnije ponude tvrtke "RIBA KAŠTELA" d.o.o., Kaštel Stari, za 
kupnju nekretnine u  GZK-Sinj  po  javnom  natječaju objavljenom 22.10. 2018. god., 

4. Zaključak o prihvaćanju zahtjeva društva „Alfa ing“ d.o.o., Split za produljenje roka za 

pribavljanje uporabne dozvole, započinjanja s obavljanjem djelatnosti i zapošljavanja, 
5. Odluka  o darovanju nekretnina označenih  kao čest. zem. 951/9 , površine 1323 m2,  čest. 

zgr. 1324,  površine 111 m2, čest. zgr. 1712, površine 60 m2, upisane u Z.U. 2087 k.o. 
Sinj,  u  korist Vodovoda i odvodnje Cetinske krajine d.o.o., Sinj, 

6. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o jedinstvenoj bazi podataka nerazvrstanih cesta na 
području Grada Sinja, 

7. Odluka o otpisu dugova fizičkim osobama i objavi poziva za podnošenje zahtjeva za otpis 
dugova fizičkim osobama, 

8. Izvješće o realizaciji plana i programa rada Dječjeg vrtića „Blagovijest“  s  financijskim 
izvješćem za 2017. godinu. 

 
IZOSTAVLJENA  TOČKA  DNEVNOG REDA: 
 

- Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju u stalnim radnim tijelima (odborima) Gradskog 
vijeća Grada Sinja: 

1. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i člana Odbora za izbor i imenovanja, te 
imenovanju predsjednika Odbora za izbor i imenovanja, 

2. Prijedlog Rješenja o razrješenju zamjenika predsjednika i člana Odbora za Statut, 

Poslovnik i normativnu djelatnosti, 

3. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Odbora za gospodarstvo, komunalne 

djelatnosti, obnovu i razvoj, 

4. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Odbora za Proračun  i financijsku 

kontrolu,  

5. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i zamjenika predsjednika Odbora za 

društvene djelatnosti, te imenovanju predsjednika Odbora za društvene djelatnosti, 

6. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i člana Odbora za Program „Dani Alke i 

Velike Gospe“, 

7. Prijedlog Rješenja o razrješenju zamjenika predsjednika Odbora za međugradsku 

suradnju, 

8. Prijedlog Rješenja o razrješenju zamjenika predsjednika Odbora za borbu protiv 

bolesti ovisnosti, 

9. Prijedlog Rješenja o razrješenju  predsjednika Odbora za  izbor imena  ulica i trgova u 

Gradu Sinju, 

10. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Odbora za  predstavke i prijedloge. 

 
POVUČENE TOČKE DNEVNOG REDA: 

- Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Sinja, 

- Prijedlog Rješenja o imenovanju vršitelja/vršiteljice dužnosti ravnatelja Kulturno umjetničkog 

središta Sinj, 

- Prijedlog   Odluke   o   ustrojstvu  i  djelokrugu   rada   upravnih   tijela Grada Sinja, 
- Izvješće o realizaciji plana i programa rada Dječjeg vrtića „Čarobni pianino“ s  financijskim 

izvješćem za 2017. godinu. 
 
 
 



NEPRIHVAĆENE TOČKE DNEVNOG REDA: 

- Izvješće o poslovanju društva Čistoća Cetinske krajine d.o.o. za 2017. godinu s  financijskim 

izvješćem za 2017. g., 

- Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Sinja za 2018. godinu, 
- Izvješće o realizaciji plana i programa rada Dječjeg vrtića „Bili cvitak“  Sinj s  financijskim 

izvješćem za 2017. godinu.  

PRIM LJENO NA ZNANJE: 

-  Izvješće o radu gradonačelnice za razdoblje siječanj - lipanj 2018.g. 
  


