
Održana 27. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja 

 

Dana 12. prosinca 2019. godine pod predsjedanjem potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Sinja 

Anđelka Bilandžića održana je 27. sjednica. 

DNEVNI RED: 

Potpredsjednik Gradskog vijeća sukladno Poslovniku Gradskog vijeća Grada Sinja, vijećnicima je 

dostavio poziv za 27. sjednicu Vijeća s dnevnim redom od četiri točke i pripremljenim materijalima. 

Potpredsjednik  Gradskog vijeća  Anđelko Bilandžić  pročitao je u pozivu predloženi dnevni red. 

 

Nakon čitanja dnevnog reda, predsjedatelj je najprije pročitao prijedloge gradonačelnice Grada Sinja 

Kristine Križanac za donošenje odluka po hitnom postupku i njihovo uvrštavanje u dnevni red 27. 

sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja: 

1. Prijedlog Proračuna Grada Sinja za 2020. godinu, 

2. Prijedlog Odluke o lokalnim porezima Grada Sinja, 

3. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Sinja za 2020. godinu, 

4. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada Sinja za 2020. 

godinu, 

5. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Sinja u 2020. 

godinu.  

 

Nakon toga, predsjedatelj je pročitao prijedloge gradonačelnice Grada Sinja Kristine Križanac za 

dopunu dnevnog reda u redovnom postupku: 

1. Prijedlog II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Sinja za 2019. 

godinu, 

2. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Sinja za 2020. godinu, 

3. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Sinja za 2020. godinu, 

4. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Sinja u 2019. godini, 

5. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite Grada Sinja za 2020. s financijskim učincima za 

trogodišnje razdoblje, 

6. Prijedlog Smjernica za organizaciju razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Sinja za 

period 2020.-2023.  godine. 

 
Također, gradonačelnica Kristina Križanac je predložila da se točka Prijedlog II. Izmjene i dopune 

Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Sinja za 2019. godinu i točka Prijedlog Odluke o 

lokalnim porezima Grada Sinja razmatraju nakon točke 3. dnevnog reda – Prijedlog Rješenja o izboru 

predsjednika Gradskog vijeća, a prije rasprave o Prijedlogu Proračuna Grada Sinja za 2020. godinu, a 

ostale točke čije se uvrštavanje u dnevni red predlaže po hitnom postupku i u redovnom postupku, da 

se razmatraju nakon rasprave o  Prijedlogu Proračuna Grada Sinja za 2020. godinu. 

 

Naposljetku, predsjedatelj je pročitao dva prijedloga Zajednice športskih udruga Grada Sinja za 

dopunu dnevnog reda u redovnom postupku: 

1. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Sinja za 2019. 

godinu s projekcijom za 2020. i 2021. godinu, 

2. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Sinja za 2020. godinu.  



Zajednica športskih udruga Grada Sinja također je predložila da se prvi prijedlog za dopunu dnevnog 

reda razmatra nakon točke 3. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika Gradskog vijeća, a prije 

rasprave o Prijedlogu Proračunu Grada Sinja za 2020.g., a drugi prijedlog za dopunu dnevnog reda da 

se razmatra nakon rasprave o Prijedlogu Proračuna Grada Sinja za 2020.g. 

 

Nakon iznošenja svih prijedloga za dopunu dnevnog reda 27. sjednice Gradskog vijeća i izmjenu 

redoslijeda razmatranja pojedinih prijedloga, najprije je uslijedilo glasovanje o prijedlozima 

gradonačelnice Grada Sinja Kristine Križanac za donošenje odluka po hitnom postupku i njihovo 

uvrštavanje u dnevni red 27. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja: 

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

uvrštavanje iste u dnevni red 27. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja –  Prijedlog 

Proračuna Grada Sinja za 2020. godinu i konstatirao da je prijedlog  prihvaćen većinom 

glasova (10 „za“ 2 „protiv“ 3 „suzdržana“),   

 

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

uvrštavanje iste u dnevni red 27. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja – Prijedlog Odluke 

o lokalnim porezima Grada Sinja i konstatirao da je prijedlog  prihvaćen većinom glasova 

(10 „za“ 1 „protiv“ 5 „suzdržanih“),   

 

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

uvrštavanje iste u dnevni red 27. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja –  Prijedlog 

Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Sinja za 2020. godinu i konstatirao da je prijedlog  

prihvaćen većinom glasova (10 „za“ 1 „protiv“ 5 „suzdržanih“),   

 

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

uvrštavanje iste u dnevni red 27. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja – Prijedlog 

Programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada Sinja za 2020. godinu i    

konstatirao da je prijedlog  prihvaćen većinom glasova (10 „za“ 2 „protiv“ 4 „suzdržana“),   

 

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

uvrštavanje iste u dnevni red 27. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja – Prijedlog 

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Sinja u 2020. godinu 

i konstatirao da je prijedlog prihvaćen većinom glasova (10 „za“ 1 „protiv“ 5 

„suzdržanih“).   

 

Nakon glasovanja o prijedlozima gradonačelnice Kristine Križanac za donošenje odluka po hitnom 

postupku i njihovo uvrštavanje u dnevni red 27. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja, uslijedilo je 

glasovanje o prijedlozima gradonačelnice Kristine Križanac za dopunu dnevnog reda u redovnom 

postupku: 

1. Predsjedatelj je dao na glasovanje prijedlog gradonačelnice Kristine Križanac za dopunu 

dnevnog reda točkom – Prijedlog II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj 

skrbi Grada Sinja za 2019. godinu, te je konstatirao da je prijedlog prihvaćen većinom glasova 

( 10 „za“  1 „protiv“  5 „suzdržanih“), 

 

2. Predsjedatelj je dao na glasovanje prijedlog gradonačelnice Kristine Križanac za dopunu 

dnevnog reda točkom – Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Sinja za 2020. 

godinu,  te je konstatirao da je prijedlog prihvaćen većinom glasova ( 10 „za“  2 „protiv“  4 

„suzdržana), 

 

3. Predsjedatelj je dao na glasovanje prijedlog gradonačelnice Kristine Križanac za dopunu 

dnevnog reda točkom –   Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Sinja za 



2020. godinu,  te je konstatirao da je prijedlog prihvaćen većinom glasova ( 10 „za“  1 

„protiv“  5 „suzdržanih), 

 

4. Predsjedatelj je dao na glasovanje prijedlog gradonačelnice Kristine Križanac za dopunu 

dnevnog reda točkom – Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada 

Sinja u 2019. godini, te je konstatirao da je prijedlog prihvaćen većinom glasova ( 10 „za“  1 

„protiv“  5 „suzdržanih), 

 

5. Predsjedatelj je dao na glasovanje prijedlog gradonačelnice Kristine Križanac za dopunu 

dnevnog reda točkom – Prijedlog Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite Grada Sinja 

za 2020. s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, te je konstatirao da je prijedlog 

prihvaćen većinom glasova ( 10 „za“  1 „protiv“  5 „suzdržanih), 

 

6. Predsjedatelj je dao na glasovanje prijedlog gradonačelnice Kristine Križanac za dopunu 

dnevnog reda točkom –  Prijedlog Smjernica za organizaciju razvoja sustava civilne zaštite na 

području Grada Sinja za period 2020.-2023. godine, te je konstatirao da je prijedlog prihvaćen 

većinom glasova ( 10 „za“  1 „protiv“  5 „suzdržanih).  

 

Nakon glasovanja o prijedlozima gradonačelnice Kristine Križanac za dopunu dnevnog reda u 

redovnom postupku,  uslijedilo je glasovanje o prijedlozima Zajednice športskih udruga Grada Sinja 

za dopunu dnevnog reda u redovnom postupku: 

1. Predsjedatelj je dao na glasovanje prijedlog Zajednice športskih udruga Grada Sinja za dopunu 

dnevnog reda točkom –  Prijedlog Izmjena i doupna Programa javnih potreba u sportu Grada 

Sinja za 2019. godinu s projekcijom za 2020. i 2021. godinu, te je konstatirao da je prijedlog 

prihvaćen većinom glasova ( 10 „za“  1 „protiv“  5 „suzdržanih),  

 

2. Predsjedatelj je dao na glasovanje prijedlog Zajednice športskih udruga Grada Sinja za dopunu 

dnevnog reda točkom – Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Sinja za 2020. 

godinu, te je konstatirao da je prijedlog prihvaćen većinom glasova ( 10 „za“  1 „protiv“  5 

„suzdržanih).  

 

Nakon glasovanja o prijedlozima za dopunu dnevnog reda u redovnom postupku podnesenih od strane 

gradonačelnice Kristine Križanac i Zajednice športskih udruga Grada Sinja, uslijedilo je glasovanje o 

prijedlozima za izmjenu redoslijeda razmatranja pojedinih prijedloga. 

 

Predsjedatelj je najprije dao na glasovanje prijedlog gradonačelnice Kristine Križanac da se točka 

Prijedlog II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Sinja za 2019. godinu 

i točka Prijedlog Odluke o lokalnim porezima Grada Sinja razmatraju nakon točke 3. dnevnog reda – 

Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika Gradskog vijeća, a prije rasprave o Prijedlogu Proračuna 

Grada Sinja za 2020. godinu, a ostale točke čije se uvrštavanje u dnevni red predlaže po hitnom 

postupku i u redovnom postupku, da se razmatraju nakon rasprave o Prijedlogu Proračuna Grada Sinja 

za 2020. godinu.  

Predsjedatelj je konstatirao da je prijedlog prihvaćen većinom glasova ( 10 „za“  1 „protiv“  5 

„suzdržanih).  

 

Nakon toga, predsjedatelj je dao na glasovanje prijedlog Zajednice športskih udruga Grada Sinja  da se 

njihov prvi prijedlog za dopunu dnevnog reda (Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u 

sportu Grada Sinja za 2019. godinu s projekcijom za 2020. i 2021. godinu) razmatra nakon točke 3. 

Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika Gradskog vijeća, a prije rasprave o Prijedlogu 

Proračunu Grada Sinja za 2020.g., a drugi prijedlog za dopunu dnevnog reda (Prijedlog Programa 

javnih potreba u sportu Grada Sinja za 2020. godinu), da se razmatra nakon rasprave o Prijedlogu 

Proračuna Grada Sinja za 2020.g. 

Predsjedatelj je konstatirao da je prijedlog prihvaćen većinom glasova ( 10 „za“  1 „protiv“  5 

„suzdržanih).  



 

Budući da nije bilo drugih prijedloga, potpredsjednik Anđelko Bilandžić je dao na glasovanje 

cjelokupni dnevni red sa prihvaćenim dopunama dnevnog reda i sa prihvaćenim izmjenama 

redoslijeda razmatranja pojedinih prijedloga  i konstatirao da je Gradsko vijeće Grada Sinja većinom 

glasova  (10„za“  1 „protiv“ 5 „suzdržanih“)  prihvatilo sljedeći  dnevni red:    

 
1. Usvajanje Zapisnika sa 26. sjednice Gradskog vijeća, 

2. Pitanja i prijedlozi vijećnika, 

3. Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika Gradskog vijeća, 

4. Prijedlog II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Sinja za 2019. 

godinu, 

5. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Sinja za 2019. godinu s 

projekcijom za 2020. i 2021. godinu,  

6. Prijedlog Odluke o lokalnim porezima Grada Sinja, 

7. Prijedlog Proračuna Grada Sinja za 2020. godinu, 

8. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Sinja za 2020. godinu, 

9. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada Sinja za 2020. 

godinu, 

10. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Sinja u 2020. 

godinu, 

11. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Sinja za 2020. godinu, 

12. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Sinja za 2020. godinu, 

13. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Sinja u 2019. godini, 

14. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite Grada Sinja za 2020. s financijskim učincima za 

trogodišnje razdoblje, 

15. Prijedlog Smjernica za organizaciju razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Sinja za 

period 2020.-2023.  godine, 

16. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Sinja za 2020. godinu.  

 

USVAJANJE ZAPISNIKA I PITANJA I PRIJEDLOZI VIJEĆNIKA: 

 

- Gradsko vijeće Grada Sinja većinom glasova (15 „za“  1 „suzdržan“) je usvojilo: 

 Zapisnik sa 26. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja održane dana 14. studenoga 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. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Sinja za 2019. godinu, 

2. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Grada Sinja za 2019. godinu s projekcijom 

za 2020. i 2021. godinu,  

3. Odluka o lokalnim porezima Grada Sinja, 

4. Proračun  Grada Sinja za 2020. godinu, 

5. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Sinja za 2020. godinu, 

6. Program održavanja komunalne infrastrukture na području grada Sinja za 2020. godinu, 

7. Program  gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Sinja u 2020. godinu, 

8. Program  javnih potreba u kulturi Grada Sinja za 2020. godinu, 

9. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Sinja za 2020. godinu, 

10. Analiza  stanja sustava civilne zaštite na području Grada Sinja u 2019. godini, 

11. Plan razvoja sustava civilne zaštite Grada Sinja za 2020. s financijskim učincima za 

trogodišnje razdoblje, 



12. Smjernice za organizaciju razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Sinja za period 

2020.-2023.  godine, 

13. Program javnih potreba u sportu Grada Sinja za 2020. godinu.  

 

 

 

POVUČENE TOČKE DNEVNOG REDA: 

 

1. Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Sinja. 

  

 

 

 


