
Održana 25. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja 

 

Dana 09. listopada i 15. listopada 2019.g. pod predsjedanjem potpredsjednika Gradskog vijeća Grada 

Sinja Anđelka Bilandžića održana je 25. sjednica. 

DNEVNI RED:    

Potpredsjednik Gradskog vijeća sukladno Poslovniku Gradskog vijeća Grada Sinja, vijećnicima je 
dostavio poziv za 25. 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, vijećnik SDP-a Nikola Vučković predložio je dopunu dnevnog reda 

točkom – Prijedlog Odluke o određivanju imena Gradskom bazenu u Sinju.    

Potpredsjednik Anđelko Bilandžić dao je navedeni prijedlog za dopunu dnevnog reda na glasovanje i 

konstatirao da je isti prihvaćen većinom glasova (10 „za“).  

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  (15„za“  1 
suzdržan“)   prihvatilo sljedeći  dnevni red:    
 

1. Usvajanje Zapisnika sa 24. sjednice Gradskog vijeća, 
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika, 
3. Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika Gradskog vijeća, 
4. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Sinja za 2018. godinu, 
5. Prijedlog Odluke o komunalnom redu, 
6. Prijedlog Odluke o plaćanju naknade za nedostajuće parkirališno mjesto, 
7. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o potporama za diplomske i 

doktorske radove na temu Grada Sinja, 

8.  Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem 

ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Bili cvitak“ Sinj, 

9. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Kulturnog vijeća Grada Sinja, 
10. Izvješće o radu Zajednice sportskih udruga Grada Sinja s izvješćima udruga u sportu za 2018. 

godinu, 
11. Prijedlog Odluke o određivanju imena Gradskom bazenu u Sinju.  

 
 

 

USVAJANJE ZAPISNIKA I PITANJA I PRIJEDLOZI VIJEĆNIKA: 

 

- Gradsko vijeće Grada Sinja jednoglasno (16 „za“) je usvojilo: 

Zapisnik sa 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja održane dana 07. kolovoza 2019.g.   

 

- 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. Prijedlog Odluke o komunalnom redu, 
2. Prijedlog Odluke o plaćanju naknade za nedostajuće parkirališno mjesto, 
3. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o potporama za diplomske i 

doktorske radove na temu Grada Sinja, 

4. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem 

ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Bili cvitak“ Sinj, 

5. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Kulturnog vijeća Grada Sinja.  

  

 
POVUČENE TOČKE DNEVNOG REDA: 
 

1. Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Sinja. 
 
 
NEPRIHVAĆENE TOČKE DNEVNOG REDA: 

1. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Sinja za 2018. godinu, 
2. Izvješće o radu Zajednice sportskih udruga Grada Sinja s izvješćima udruga u sportu za 2018. 

godinu, 
3. Prijedlog Odluke o određivanju imena Gradskom bazenu u Sinju.  

 
 

 


