Održana 18. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja

Dana 03. prosinca 2018.g. pod predsjedanjem potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Sinja
Anđelka Bilandžića održana je 18. sjednica.
DNEVNI RED:
Potpredsjednik Gradskog vijeća sukladno Poslovniku Gradskog vijeća Grada Sinja,
vijećnicima je dostavio poziv za 18. sjednicu Vijeća s dnevnim redom od deset točaka i
pripremljenim materijalima.
Potpredsjednik Gradskog vijeća Anđelko Bilandžić pročitao je u pozivu predloženi dnevni
red.
Nakon čitanja dnevnog reda, gradonačelnica Kristina Križanac podnijela je sukladno članku
70. stavak 2. i čl. 95. i 96. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja, Prijedlog za donošenje
odluka u hitnom postupku i uvrštavanje istih u dnevni red 18. sjednice Gradskog vijeća i to:
1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu i uvjetima sufinanciranja
programa predškolskog odgoja privatnih i vjerskih vrtića na području Grada Sinja,
2. Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi Grada Sinja.
Gradski vijećnik Joško Kontić (MOST NL) također je, sukladno odredbama Poslovnika o radu
Gradskog vijeća Grada Sinja i uz pisanu podršku osam vijećnika, podnio dva prijedloga za donošenje
akta po hitnom postupku i uvrštavanje prijedloga akata u dnevni red 18. sjednice Gradskog vijeća i to:
1. Prijedlog Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o socijalnoj skrbi Grada Sinja,
2. Prijedlog Pravilnika o načinu i uvjetima stipendiranja studenata Grada Sinja.

Potpredsjednik Anđelko Bilandžić pročitao je još tri prijedloga za dopunu dnevnog reda u
redovnom postupku:
-

Prijedlog Rješenja o imenovanju vršitelja/vršiteljice dužnosti ravnatelja Kulturno
umjetničkog središta Sinj (predlagatelj je gradonačelnica Kristina Križanac),

-

Izvješće o realizaciji plana i programa rada Dječjeg vrtića „Čarobni pianino“ s financijskim
izvješćem za 2017. godinu (predlagatelj je Dječji vrtić “Čarobni pianino” odnosno njegova
osnivačica gđa. Virna Mudnić), a predlaže dopunu dnevnog reda točkom Izvješća o vrtiću,
koje je povučeno sa prethodne 17. sjednice.

-

Prijedlog Rješenja o stavljanju izvan snage članka II. Rješenja o izmjeni Rješenja o
određivanju i promjenama imena ulica i trgova u Gradu Sinju (predlagatelj je Odbor
za izbor imena ulica i trgova u Gradu Sinju).

Nezavisni vijećnik Zvonko Maras, predložio je, kao i na prethodnim sjednicama 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 dok se ne postigne
politički konsenzus svih političkih opcija u Gradskom vijeću.

Nakon kraće rasprave, gradonačelnica Kristina Križanac povukla je svoj Prijedlog za
donošenje odluka u hitnom postupku i uvrštavanje istih u dnevni red 18. sjednice Gradskog
vijeća i to:
1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu i uvjetima sufinanciranja
programa predškolskog odgoja privatnih i vjerskih vrtića na području Grada Sinja,
2. Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi Grada Sinja.
Potpredsjednik Gradskog vijeća Anđelko Bilandžić povukao je točku 4. predloženog dnevnog
reda – Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju u stalnim radnim tijelima (odborima)
Gradskog vijeća.
Gradski vijećnik Joško Kontić povukao je jedan svoj prijedlog za donošenje akta po hitnom
postupku i uvrštavanje prijedloga akta u dnevni red 18. sjednice Gradskog vijeća i to:
-

Prijedlog Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o socijalnoj skrbi Grada Sinja.

Potpredsjednik Gradskog vijeća Anđelko Bilandžić predložio je da prijedlog za dopunu dnevnog reda:

Prijedlog Rješenja o stavljanju izvan snage članka II. Rješenja o izmjeni Rješenja o
određivanju i promjenama imena ulica i trgova u Gradu Sinju bude točka 4. dnevnog reda
ukoliko bude prihvaćena kao dopuna dnevnog reda 18. sjednice Gradskog vijeća.
Predsjedatelj je najprije dao na glasovanje prijedlog gradskog vijećnika Joška Kontića (MOST
NL) za donošenje akta po hitnom postupku i uvrštavanje prijedloga akta u dnevni red 18. sjednice
Gradskog vijeća i to Prijedloga Pravilnika o načinu i uvjetima stipendiranja studenata Grada Sinja, te
je konstatirao da prijedlog nije prihvaćen većinom glasova (7 „za“ 8“protiv“ 1 „suzdržan“).

Zatim slijedi glasovanje o prijedlozima za dopunu dnevnog reda u redovnom postupku.
Predsjedatelj je najprije dao na glasovanje prijedlog za dopunu dnevnog reda – Prijedlog
Rješenja o imenovanju vršitelja/vršiteljice dužnosti ravnatelja Kulturno umjetničkog središta
Sinj (predlagatelj je gradonačelnica Kristina Križanac), te je konstatirao da je prijedlog
prihvaćen većinom glasova (9„za“ 7 „suzdržanih“).
Nakon toga, predsjedatelj je dao na glasovanje prijedlog za dopunu dnevnog reda – Izvješće o
realizaciji plana i programa rada Dječjeg vrtića „Čarobni pianino“ s financijskim izvješćem za 2017.
godinu (predlagatelj je Dječji vrtić “Čarobni pianino” odnosno njegova osnivačica gđa. Virna
Mudnić), te je konstatirao da je prijedlog jednoglasno prihvaćen (16 “za”).

Naposljetku, predsjedatelj je dao na glasovanje prijedlog za dopunu dnevnog reda –Prijedlog
Rješenja o stavljanju izvan snage članka II. Rješenja o izmjeni Rješenja o određivanju i
promjenama imena ulica i trgova u Gradu Sinju (predlagatelj je Odbor za izbor imena ulica i
trgova u Gradu Sinju) i konstatirao da je prijedlog jednoglasno prihvaćen (16 „za“).
Nakon glasovanja o prijedlozima za dopunu dnevnog reda, predsjedatelj je dao na glasovanje
prijedlog da se prihvaćeni prijedlog za dopunu dnevnog reda – Prijedlog Rješenja o stavljanju
izvan snage članka II. Rješenja o izmjeni Rješenja o određivanju i promjenama imena ulica i
trgova u Gradu Sinju, uvrsti pod broj 4. dnevnog reda, te je konstatirao da je navedeni
prijedlog prihvaćen većinom glasova (16 „za“ 1 „suzdržan“).
Budući da nije bilo drugih prijedloga, potpredsjednik Anđelko Bilandžić dao je na glasovanje
cjelokupni dnevni red i konstatirao da je Gradsko vijeće Grada Sinja jednoglasno (17 „za“)
prihvatilo sljedeći dnevni red:

1.
2.
3.
4.

Usvajanje Zapisnika sa 17. sjednice Gradskog vijeća,
Pitanja i prijedlozi vijećnika,
Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Sinja,

Prijedlog Rješenja o stavljanju izvan snage članka II. Rješenja o izmjeni Rješenja o
određivanju i promjenama imena ulica i trgova u Gradu Sinju,

5. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade,
6. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja,
7. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o potporama za zapošljavanje na
području Grada Sinja,
8. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Kamička d.o.o. – za upravljanje parkiralištima Sinj
za 2017. godinu,
9. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Gospodarske zone Kukuzovac d.o.o. Sinj za 2017.
godinu.
10. Izvješće o radu Gradskog društva Crvenog križa Sinj s financijskim izvješćem za 2017.
godinu,

11. Prijedlog Rješenja o imenovanju vršitelja/vršiteljice dužnosti ravnatelja Kulturno
umjetničkog središta Sinj,
12. 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 jednoglasno je (17 „za“) je usvojilo:
 Zapisnik sa 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja održane dan 14. studenoga,
20. studenoga i 26. studenoga 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. Rješenje o stavljanju izvan snage članka II. Rješenja o izmjeni Rješenja o određivanju
i promjenama imena ulica i trgova u Gradu Sinju,
2. Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade,
3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja,
4. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o potporama za zapošljavanje na području
Grada Sinja,
5. Izvješće o radu Gradskog društva Crvenog križa Sinj s financijskim izvješćem za 2017.
godinu.

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.

NEPRIHVAĆENE TOČKE DNEVNOG REDA:
1. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Kamička d.o.o. – za upravljanje parkiralištima Sinj
za 2017. godinu,
2. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Gospodarske zone Kukuzovac d.o.o. Sinj za 2017.
godinu.
3. Izvješće o realizaciji plana i programa rada Dječjeg vrtića „Čarobni pianino“ s financijskim
izvješćem za 2017. godinu.

