
Održana 29. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja 

 

Dana 05. lipnja 2020. godine pod predsjedanjem potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Sinja 

Anđelka Bilandžića održana je 29. sjednica. 

DNEVNI RED: 

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

dostavio poziv za 29. sjednicu Vijeća s dnevnim redom od sedamnaest točaka i pripremljenim 

materijalima. 

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

 

Nakon čitanja dnevnog reda i otvaranja rasprave o istom, vijećnik Zvonko Maras predložio je vezano 

za točku 5. dnevnog reda – Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju u stalnim radnim tijelima 

(odborima) Gradskog vijeća Grada Sinja, da se na ovoj 29. sjednici Gradskog vijeća rasprave i donesu 

Rješenja o imenovanju članova samo onih stalnih radnih tijela predviđenih Statutom: Mandatna 

komisija, Odbor za izbor i imenovanja, Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost, te Odbor 

za Program „Dani Alke i Velike Gospe“ kako bi se mogao pravovremeno donijeti Program „Dani 

Alke i Velike Gospe“, a o popunjavanju ostalih radnih tijela odnosno o njihovoj neophodnosti 

postojanja da rasprave prilikom donošenja Izmjena i dopuna Statuta Grada Sinja.  

 
Vijećnik Zvonko Maras također je predložio povlačenje točke 7. dnevnog reda – Prijedlog Odluke o 

izmjenama i dopunama Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika 

za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti, jer smatra da im najprije treba dostaviti svu relevantnu 

dokumentaciju temeljem koje bi odlučili o opravdanosti donošenja predložene Odluke.  

 
Predsjedatelj je  konstatirao da je gradonačelnice Grada Sinja  Kristina Križanac svojim dopisom od 

04. lipnja 2020. godine povukla točku 8. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća 

mjesnog odbora Sinj, uvrštenu u dnevni red 29. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja sukladno 

odredbi članka 144. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja” br. 

02/10 i 02/13). 

 

Nakon toga, predsjedatelj je pročitao prijedlog gradonačelnice Kristine Križanac za donošenje 

odluka po hitnom postupku i njihovo uvrštavanje u dnevni red 29. sjednice Gradskog vijeća 

Grada Sinja sukladno čl. 70.st.2., te člancima 95. i 96. Poslovnika Gradskog vijeća Grada 

Sinja, i to:    

 
1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i 

zamjenika gradonačelnika za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti, 

2. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Generalnog 

urbanističkog plana Grada Sinja, 

3. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja ex Dalmatinka – sjever. 

 

Predsjedatelj je također iznio prijedlog predstavnika stručnog izrađivača „3 E PROJEKTI d.o.o.“, 

Mateja Živkovića iz Zagreba, koji nazoči ovoj sjednici u svojstvu izvjestitelja kod točke 10.   – 

Izvješće o stanju u prostoru Grada Sinja za razdoblje od 2014. do 2018. godine, da se redoslijed 

dnevnog reda izmijeni na način da se  predmetna točka razmatra pod rednim brojem 5.   

Najprije se glasovalo o prijedlozima vijećnika Zvonka Marasa: 



- Predsjedatelj je najprije dao na glasovanje prijedlog vijećnika Zvonka Marasa vezano za točku 

5. dnevnog reda – Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju u stalnim radnim tijelima 

(odborima) Gradskog vijeća Grada Sinja, da se na ovoj 29. sjednici Gradskog vijeća rasprave i 

donesu Rješenja o imenovanju članova samo samo onih stalnih radnih tijela predviđenih 

Statutom: Mandatna komisija, Odbor za izbor i imenovanja, Odbor za Statut, Poslovnik i 

normativnu djelatnost, te Odbor za Program „Dani Alke i Velike Gospe“ zbog pravovremenog 

donošenja Programa “Dani Alke i Velike Gospe“ i konstatirao da je prijedlog prihvaćen 

većinom glasova (12 „za“ 7 „suzdržanih“). 

 

- Predsjedatelj je također dao na glasovanje prijedlog vijećnika Zvonka Marasa da se povuče točka 

7. dnevnog reda – Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o plaći i drugim pravima 

gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti i 

konstatirao da prijedlog nije prihvaćen većinom glasova (7 „za“ 12 „suzdržanih“) .  

 

      Nakon glasovanja o prijedlozima vijećnika Zvonka Marasa, predsjedatelj je dao na glasovanje 

prijedlog da se izmijeni redoslijed dnevnog reda na način da se točka 10.   – Izvješće o stanju u 

prostoru Grada Sinja za razdoblje od 2014. do 2018. godine razmatra pod rednim brojem 5., te je 

konstatirao da je prijedlog prihvaćen jednoglasno (19 „za“).  

      Nadalje, predsjedatelj je dao na glasovanje Prijedlog gradonačelnice Kristine Križanac za 

donošenje Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o plaći i drugim pravima 

gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti  po hitnom 

postupku i njezino uvrštavanje u dnevni red 29. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja i konstatirao da 

prijedlog nije prihvaćen većinom glasova ( 8 „za“,  8 „protiv“,  3 „suzdržana“). 

  

      Nakon toga, predsjedatelj je dao na glasovanje Prijedlog gradonačelnice Kristine Križanac za 

donošenje Prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Generalnog 

urbanističkog plana Grada Sinja po hitnom postupku i njezino uvrštavanje u dnevni red 29. 

sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja i konstatirao da je prijedlog  prihvaćen jednoglasno ( 19 

„za“). 

   

     Zatim, predsjedatelj je dao na glasovanje Prijedlog gradonačelnice Kristine Križanac za 

donošenje Prijedloga Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja ex Dalmatinka – sjever po hitnom 

postupku i njezino uvrštavanje u dnevni red 29. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja 
konstatirao da je prijedlog prihvaćen većinom glasova (18 „za“ 1 „suzdržan“).  

   

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

cjelokupni dnevni red sa prihvaćenim prijedlozima i prihvaćenom izmjenom redoslijeda dnevnog reda 

i konstatirao da je Gradsko vijeće Grada Sinja većinom glasova  (16„za“  1 „protiv“ 2 „suzdržana“)  

prihvatilo sljedeći  dnevni red:    

 
1. Usvajanje Zapisnika sa 28. sjednice Gradskog vijeća, 

2. Pitanja i prijedlozi vijećnika, 

3. Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika Gradskog vijeća, 

4. Prijedlog Zaključka o zauzimanju stava povodom  učestalih samozapaljenja autobusa tvrtke 

Promet Sinj d.o.o., i time podredno ugroženoj sigurnosti prijevoza putnika, učenika i studenata 

s područja Grada Sinja, 5.  

5. Izvješće o stanju u prostoru Grada Sinja za razdoblje od 2014. do 2018. godine,  

6. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju u stalnim radnim tijelima (odborima) Gradskog 

vijeća Grada Sinja: 

a. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Mandatne komisije, 



b. Prijedlog Rješenja o razrješenju  člana Odbora za izbor i imenovanja,  

c. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Odbora za Statut, Poslovnik i 

normativnu djelatnosti i imenovanju predsjednika i člana Odbora za Statut, Poslovnik 

i normativnu djelatnosti,  

d. Prijedlog Rješenja o razrješenju zamjenika predsjednika i člana Odbora za 

gospodarstvo, komunalne djelatnosti, obnovu i razvoj, te imenovanju predsjednika 

Odbora za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, obnovu i razvoj, 

e. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i člana Odbora za međugradsku 

suradnju Grada Sinja, te imenovanju predsjednika Odbora za međugradsku suradnju 

Grada Sinja,  

f. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Odbora za društvene djelatnosti,   

g. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Odbora za predstavke i prijedloge,  

h. Prijedlog Rješenja o razrješenju zamjenika predsjednika Odbora za izbor imena  ulica 

i trgova u Gradu Sinju i imenovanju predsjednika Odbora za izbor imena  ulica i 

trgova u Gradu Sinju,  

i. Prijedlog Rješenja o razrješenju zamjenika predsjednika i člana Odbora za Program 

„Dani Alke i Velike Gospe“ i imenovanju predsjednika Odbora za Program „Dani 

Alke i Velike Gospe“,  

j. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za borbu protiv 

bolesti ovisnosti, 

k. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i člana Odbora za javna priznanja, 

l. Prijedlog Rješenja o razrješenju zamjenika predsjednika i člana Odbora za Proračun  i 

financijsku kontrolu i imenovanju predsjednika Odbora za Proračun  i financijsku 

kontrolu, 

7. Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Grada Sinja za 2020.g., 

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

predstavničkih tijela izabranih s liste grupe birača  Gradskog vijeća Sinja za  2020. g.,  

9. Prijedlog Odluke 2. o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Generalnog 

urbanističkog plana Grada Sinja, 

10. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja ex Dalmatinka – sjever, 

11. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju zahtjeva društva „ALU-ROL “ d.o.o.  Solin za produljenje 

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

12. Izvješće o radu Gradske knjižnice Sinj s financijskim izvješćem za 2019. g., 

13. Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada  Sinja s financijskim izvješćem za 2019. g., 

14. Izvješće o radu Dobrovoljnog vatrogasnog društva  Grada  Sinja s financijskim izvješćem za 

2019. g., 

15. Izvješća o radu udruga u kulturi za 2019. godinu. 

 

 

USVAJANJE ZAPISNIKA I PITANJA I PRIJEDLOZI VIJEĆNIKA: 

 

- Gradsko vijeće Grada Sinja većinom glasova (16 „za“  3 „suzdržana“) je usvojilo: 

 Zapisnik sa 28. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja održane dana  30. prosinca 2019.g. 

 

- Gradsko vijeće Grada Sinja većinom glasova (13 „za“  1 „protiv“ 5 „suzdržanih“) je usvojilo: 

 Zapisnik sa 12. Izvanredne sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja održane dana  17. travnja 

2020.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. Zaključak o zauzimanju stava povodom  učestalih samozapaljenja autobusa tvrtke 

Promet Sinj d.o.o., i time podredno ugroženoj sigurnosti prijevoza putnika, učenika i 

studenata s područja Grada Sinja, 5.  

2. Izvješće o stanju u prostoru Grada Sinja za razdoblje od 2014. do 2018. godine,  

3. Program rada Gradskog vijeća Grada Sinja za 2020.g., 

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

predstavničkih tijela izabranih s liste grupe birača  Gradskog vijeća Sinja za  2020. g.,  

5. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja ex Dalmatinka – sjever, 

6. Zaključak o prihvaćanju zahtjeva društva „ALU-ROL “ d.o.o.  Solin za produljenje 

roka za pribavljanje uporabne dozvole, započinjanja s obavljanjem djelatnosti i 

zapošljavanja, 

7. Izvješće o radu Gradske knjižnice Sinj s financijskim izvješćem za 2019. g., 

8. Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada  Sinja s financijskim izvješćem za 

2019. g., 

9. Izvješće o radu Dobrovoljnog vatrogasnog društva  Grada  Sinja s financijskim 

izvješćem za 2019. g., 

10. Izvješća o radu udruga u kulturi za 2019. godinu. 

 

 

POVUČENE TOČKE DNEVNOG REDA: 

 

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

2. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju u stalnim radnim tijelima (odborima) 

Gradskog vijeća Grada Sinja: 

a. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Mandatne komisije, 

b. Prijedlog Rješenja o razrješenju  člana Odbora za izbor i imenovanja,  

c. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Odbora za Statut, Poslovnik i 

normativnu djelatnosti i imenovanju predsjednika i člana Odbora za Statut, 

Poslovnik i normativnu djelatnosti,  

d. Prijedlog Rješenja o razrješenju zamjenika predsjednika i člana Odbora za 

gospodarstvo, komunalne djelatnosti, obnovu i razvoj, te imenovanju predsjednika 

Odbora za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, obnovu i razvoj, 

e. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i člana Odbora za međugradsku 

suradnju Grada Sinja, te imenovanju predsjednika Odbora za međugradsku 

suradnju Grada Sinja,  

f. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Odbora za društvene djelatnosti,   

g. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Odbora za predstavke i prijedloge,  

h. Prijedlog Rješenja o razrješenju zamjenika predsjednika Odbora za izbor imena  

ulica i trgova u Gradu Sinju i imenovanju predsjednika Odbora za izbor imena  

ulica i trgova u Gradu Sinju,  

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

Program „Dani Alke i Velike Gospe“ i imenovanju predsjednika Odbora za 

Program „Dani Alke i Velike Gospe“,  

j. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za borbu 

protiv bolesti ovisnosti, 

k. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i člana Odbora za javna priznanja, 

 



l. Prijedlog Rješenja o razrješenju zamjenika predsjednika i člana Odbora za 

Proračun  i financijsku kontrolu i imenovanju predsjednika Odbora za Proračun  i 

financijsku kontrolu.  

 

 TOČKE DNEVNOG REDA KOJE NISU PRIHVAĆENE: 

 

1. Prijedlog Odluke o 2. izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Generalnog 

urbanističkog plana Grada Sinja. 

 


