
Održana 20. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja 

 

Dana 30. siječnja i 06. veljače 2019.g. pod predsjedanjem potpredsjednika Gradskog vijeća 

Grada Sinja Anđelka Bilandžića održana je 20. sjednica. 

DNEVNI RED:    

Potpredsjednik Gradskog vijeća sukladno Poslovniku Gradskog vijeća Grada Sinja, 

vijećnicima je dostavio poziv za 20. sjednicu Vijeća s dnevnim redom od petnaest 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 

odluke u hitnom postupku i uvrštavanje iste u dnevni red 20. sjednice Gradskog vijeća i to: 

 

 Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi Grada Sinja. 

 

Gradonačelnica Kristina Križanac podnijela je također u redovnom postupku sukladno članku 

127. i 128. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja, prijedlog za dopunu dnevnog reda 20. 

sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja, točkom: 

 

 Prijedlog Plana utroška sredstava naknade za razvoj komunalno vodnih građevina na 

području Grada Sinja prikupljenih u 2018. godini.  

 

 

Vijećnik Miro Bulj (MOST NL) predložio je da se promijeni redoslijed dnevnog reda u 

smislu da točka pod rednim brojem 13. Prijedlog Odluke o pokretanju izmjena i dopuna 

Generalnog urbanističkog plana Grada Sinja, bude točka 5. dnevnog reda. 

 

Vijećnik Miro Bulj (MOST NL) također je predložio da se uvrsti u dnevni red točka – Izbor i 

imenovanje odbora  Gradskog vijeća Grada Sinja. 

 

Predsjedatelj je najprije dao na glasovanje Prijedlog za donošenje odluke u hitnom postupku i 

uvrštavanje iste u dnevni red 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja – Prijedlog Odluke o 

socijalnoj skrbi Grada Sinja i konstatirao da je prijedlog jednoglasno prihvaćen (13 „za“).   

 

Nakon toga, predsjedatelj je dao na glasovanje Prijedlog Plana utroška sredstava naknade za 

razvoj komunalno vodnih građevina na području Grada Sinja prikupljenih u 2018. godini i 

konstatirao da je prijedlog prihvaćen većinom glasova (12 „za“  1 „suzdržan“). 

 

Naposljetku, predsjedatelj je dao na glasovanje prijedlog vijećnika Mira Bulja da se promijeni 

redoslijed dnevnog reda u smislu da točka pod rednim brojem 13. Prijedlog Odluke o 

pokretanju izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Sinja, bude točka 5. 

dnevnog reda, te je konstatirao da prijedlog nije prihvaćen većinom glasova (5„za“  6 „protiv“   

2 „suzdržana“).  



V.d. predstojnika Ureda Grada Igor Vidalina obrazložio je kako se ne može glasovati o 

drugom prijedlogu vijećnika Mira Bulja da se u dnevni red uvrsti točka – Izbor i imenovanje 

odbora  Gradskog vijeća Grada Sinja, budući da točka čije se uvrštavanje traži u dnevni red 

nije pripremljena.  

 

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 (10 

„za“   3 „protiv“   1 „suzdržana“) prihvatilo sljedeći  dnevni red:    

 
  

1. Usvajanje Zapisnika sa 19. sjednice Gradskog vijeća,  

2. Pitanja i prijedlozi vijećnika, 

3. Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika Gradskog vijeća, 

4. Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu ili kamp 

odmorištu koji se nalaze na području Grada Sinja, 

5.  Prijedlog Odluke o uključenju Grada Sinja u program izgradnje stanova po Programu 

društveno poticane stanogradnje (POS), 

6. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja mješovite pretežno 

poslovne zone Trnovača, 

7. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2019. g.; 

8. Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Grada Sinja za 2019. godinu, 

9. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi, 

10. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu, 

11. Prijedlog   Odluke   o   raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i  članova 

predstavničkih tijela izabranih s liste grupe birača  Gradskog vijeća Sinja za  2019. g., 

12. Prijedlog Odluke o darovanju nekretnina u vlasništvu Grada Sinja označenih kao čest.zgr. 

725/1, površine 7838 m
2 

 i  725/4, površine 12901 m
2
, obje upisane u Z.U. 617  k.o. Sinj u 

korist RH, Ministarstvo hrvatskih branitelja,a za potrebe izgradnje Veteranskog centra na 

lokaciji ex. vojarne Ivaniša Nelipića u Sinju, 

13. Prijedlog Odluke o pokretanju izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Sinja; 

14. Izvješće o utrošku sredstava naknade za razvoj komunalno vodnih građevina na području 

Grada Sinja prikupljenih u 2017. godini, 

15. Izvješće o poslovanju društva Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o. za 2017. godinu s  

financijskim izvješćem za 2017. g., 

16. Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi Grada Sinja, 

17. Prijedlog Plana utroška sredstava naknade za razvoj komunalno vodnih građevina na 

području Grada Sinja prikupljenih u 2018. godini.  

 
 

  

USVAJANJE ZAPISNIKA I PITANJA I PRIJEDLOZI VIJEĆNIKA: 

 

- Gradsko vijeće Grada Sinja većinom glasova (12 „za“  1 „suzdržan“)  je usvojilo: 

 Zapisnik sa 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja održane dan 27. prosinca 

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. Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu ili kamp odmorištu 

koji se nalaze na području Grada Sinja, 

2. Odluka o uključenju Grada Sinja u program izgradnje stanova po Programu društveno 

poticane stanogradnje (POS), 

3. Odluka o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja mješovite pretežno poslovne zone 

Trnovača, 

4. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2019. g., 

5. Program rada Gradskog vijeća Grada Sinja za 2019. godinu, 

6. Odluka o komunalnoj naknadi, 

7. Odluka   o   raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i  članova 

predstavničkih tijela izabranih s liste grupe birača  Gradskog vijeća Sinja za  2019. g., 

8. Odluka o darovanju nekretnina u vlasništvu Grada Sinja označenih kao čest.zgr. 725/1, 

površine 7838 m
2 
 i  725/4, površine 12901 m

2
, obje upisane u Z.U. 617  k.o. Sinj u korist RH, 

Ministarstvo hrvatskih branitelja,a za potrebe izgradnje Veteranskog centra na lokaciji ex. 

vojarne Ivaniša Nelipića u Sinju, 

9. Plan utroška sredstava naknade za razvoj komunalno vodnih građevina na području 

Grada Sinja prikupljenih u 2018. godini.  

 

 

  

POVUČENE TOČKE DNEVNOG REDA: 

 

1. Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Sinja, 
2. Prijedlog Odluke o pokretanju izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana 

Grada Sinja. 

 
  

NEPRIHVAĆENE TOČKE DNEVNOG REDA: 

 
1. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu, 

2. Izvješće o utrošku sredstava naknade za razvoj komunalno vodnih građevina na području 

Grada Sinja prikupljenih u 2017. godini, 

3. Izvješće o poslovanju društva Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o. za 2017. godinu s  

financijskim izvješćem za 2017. g., 

 

Sukladno čl. 89. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ br. 

02/10,  02/13), Gradsko vijeće Grada Sinja je većinom glasova (12 „za“  3 „protiv“) vratilo na 

doradu točku – Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi Grada Sinja.  


