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I  GRADSKO VIJEĆE 

Na temelju članka 46. Poslovnika 
Gradskog vijeća Grada Sinja („Službeni 
glasnik Grada Sinja“ br. 02/10 i 02/13)
Gradsko vijeće Grada Sinja na 24. sjednici 
održanoj dana 11. svibnja 2016. godine,
donijelo je

R J E Š E NJ E
 o razrješenju i imenovanju članova Odbora za 

izbor i imenovanja

I.
       Sa dužnosti člana Odbora za izbor i 
imenovanja, razrješuju se:

1. Mladen Vidić, 
2. Miro Bulj.

II.
       Na dužnost člana Odbora za izbor i 
imenovanja, imenuju se:

1. Nataša Delonga Poparić, 
2. Žarko Delić. 

III.
       Mandat članova Odbora za izbor i 
imenovanja, traje do isteka redovnog mandata
Odbora.

IV.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom

donošenja, a objavit će se u „Službenom 
glasniku Grada Sinja“.

Gradsko vijeće Grada Sinja 
Klasa: 021-05/13-01/25

Urbroj: 2175/01-01-16-5
Sinj, 11. svibnja 2016. godine

Predsjednica Gradskog vijeća: 
Ivana Šabić, prof.v.r. 

...............

         Na temelju članka 46. Poslovnika 
Gradskog vijeća Grada Sinja („Službeni 
glasnik Grada Sinja“ br. 02/10 i 02/13)
Gradsko vijeće Grada Sinja na 24. sjednici 
održanoj dana 11. svibnja 2016. godine,
donijelo je

R J E Š E NJ E
o razrješenju i imenovanju predsjednika

Mandatne komisije

I.
       Stipe Perić, razrješuje se dužnosti 
predsjednika Mandatne komisije.

II.
Za predsjednika Mandatne komisije

imenuje se Dujo Maleš.

III.
Mandat predsjednika Mandatne komisije,

traje do isteka redovnog mandata Odbora.

IV.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom

donošenja, a objavit će se u „Službenom 
glasniku Grada Sinja“.

Gradsko vijeće Grada Sinja 
Klasa: 021-05/13-01/23

Urbroj: 2175/01-01-16-3
Sinj, 11. svibnja 2016. godine

Predsjednica Gradskog vijeća: 
Ivana Šabić, prof.v.r. 

.............

Na temelju članka 46. Poslovnika 
Gradskog vijeća Grada Sinja („Službeni 
glasnik Grada Sinja“ br. 02/10 i 02/13)
Gradsko vijeće Grada Sinja na 24. sjednici 
održanoj dana 11. svibnja 2016. godine,
donijelo je

R J E Š E NJ E
 o razrješenju i imenovanju članova Odbora 
za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost

I.
       Sa dužnosti člana Odbora za Statut, 
Poslovnik i normativnu djelatnost, razrješuju
se:

1. Miro Bulj,
2. Mladen Vidić, 
3. Stipe Perić. 

II.
        Na dužnost člana Odbora za Statut, 
Poslovnik i normativnu djelatnost, imenuju se:

1. Žarko Delić, 
2. Jerko Trboglav-Breko,
3. Ante Gulić. 
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III.
        Mandat članova Odbora za Statut, 
Poslovnik i normativnu djelatnost, traje do
isteka redovnog mandata Odbora.

IV.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom

donošenja, a objavit će se u „Službenom 
glasniku Grada Sinja“.

Gradsko vijeće Grada Sinja 
Klasa: 021-05/13-01/33

Urbroj: 2175/01-01-16-2
Sinj, 11. svibnja 2016. godine

Predsjednica Gradskog vijeća: 
Ivana Šabić, prof.v.r. 

.............

Na temelju članka 46. Poslovnika 
Gradskog vijeća Grada Sinja („Službeni 
glasnik Grada Sinja“ br. 02/10 i 02/13)
Gradsko vijeće Grada Sinja na 24. sjednici 
održanoj dana 11. svibnja 2016. godine,
donijelo je

R J E Š E NJ E
o razrješenju i imenovanju predsjednika i

člana Odbora za gospodarstvo, komunalne 
djelatnosti, obnovu i razvoj

I.
U Odboru za gospodarstvo, komunalne

djelatnosti, obnovu i razvoj, razrješuju se:
1. Stjepan  Labrović, sa dužnosti 

predsjednika,
2. Miro  Bulj, sa dužnosti člana. 

II.
U Odbor za gospodarstvo, komunalne

djelatnosti, obnovu i razvoj, imenuju se:
1. Stipe Jadrijević-Cvrlje, na 

dužnost predsjednika,
2. Jerko Trboglav-Breko, na

dužnost člana. 

III.
       Mandat predsjednika i člana Odbora za 
gospodarstvo, komunalne djelatnosti, obnovu i
razvoj, traje do isteka redovnog mandata
Odbora.

IV.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom

donošenja, a objavit će se u „Službenom 
glasniku Grada Sinja“.

Gradsko vijeće Grada Sinja 
Klasa: 021-05/13-01/34

Urbroj: 2175/01-01-16-2
Sinj, 11. svibnja 2016. godine

Predsjednica Gradskog vijeća: 
Ivana Šabić, prof.v.r. 

.............

Na temelju članka 46. Poslovnika 
Gradskog vijeća Grada Sinja („Službeni 
glasnik Grada Sinja“ br. 02/10 i 02/13)
Gradsko vijeće Grada Sinja na 24. sjednici 
održanoj dana 11. svibnja 2016. godine,
donijelo je

R J E Š E NJ E
o razrješenju i imenovanju predsjednika i

zamjenika predsjednika Odbora za predstavke
i prijedloge

I.
U Odboru za predstavke i prijedloge,

razrješuju se:
1. Denis Bobeta, sa dužnosti

predsjednika,
2. Stipe Perić, sa dužnosti 

zamjenika predsjednika.

II.
U Odbor za predstavke i prijedloge,

imenuju se:
1. Stipe Jadrijević-Cvrlje, na 

dužnost predsjednika,
2. Ante Gulić, na dužnosti 

zamjenika predsjednika.

III.
Mandat predsjednika i zamjenika

predsjednika Odbora za predstavke i
prijedloge, traje do isteka redovnog mandata
Odbora.

IV.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom

donošenja, a objavit će se u „Službenom 
glasniku Grada Sinja“.
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Gradsko vijeće Grada Sinja 
Klasa: 021-05/13-01/37

Urbroj: 2175/01-01-16-2
Sinj, 11. svibnja 2016. godine

Predsjednica Gradskog vijeća: 
Ivana Šabić, prof.v.r. 

................

Na temelju članka 46. Poslovnika 
Gradskog vijeća Grada Sinja („Službeni 
glasnik Grada Sinja“ br. 02/10 i 02/13)
Gradsko vijeće Grada Sinja na 24. sjednici 
održanoj dana 11. svibnja 2016. godine,
donijelo je

R J E Š E NJ E
o razrješenju i imenovanju zamjenika

predsjednika i članova Odbora za društvene 
djelatnosti

I.
U Odboru za društvene djelatnosti

razrješuju se:
1. Hrvoje Markulin, sa dužnosti

zamjenika predsjednika,
2. Zvonimir Križanac, sa dužnosti člana, 
3. Denis Bobeta, sa dužnosti člana. 

II.
U Odbor za društvene djelatnosti

imenuju se:
1. Nataša Delonga Poparić, na dužnost 

zamjenika predsjednika,
2. Milan Smoljo,  na dužnost člana, 
3. Stipe Maganić, na dužnost člana.    

III.
Mandat zamjenika predsjednika i

članova Odbora za društvene djelatnosti, traje 
do isteka redovnog mandata Odbora.

IV.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom

donošenja, a objavit će se u „Službenom 
glasniku Grada Sinja“.

Gradsko vijeće Grada Sinja 
Klasa: 021-05/13-01/36

Urbroj: 2175/01-01-16-2
Sinj, 11. svibnja 2016. godine

Predsjednica Gradskog vijeća: 
Ivana Šabić, prof.v.r. 

.............

Na temelju članka 46. Poslovnika 
Gradskog vijeća Grada Sinja („Službeni 
glasnik Grada Sinja“ br. 02/10 i 02/13)
Gradsko vijeće Grada Sinja na 24. sjednici 
održanoj dana 11. svibnja 2016. godine,
donijelo je

R J E Š E NJ E
o razrješenju i imenovanju zamjenika

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

I.
U Odboru za izbor imena ulica i trgova u

Gradu Sinju, razrješuju se:
1. Denis Bezić, sa dužnosti 

zamjenika predsjednika,
2. Ante Čarić, sa dužnosti člana. 

II.
U Odbor za izbor imena ulica i trgova u

Gradu Sinju, imenuju se:
1. Stipe Jadrijević-Cvrlje,  na 

dužnost zamjenika predsjednika,
2. Vesna Poljak, na dužnost člana.   

III.
         Mandat zamjenika predsjednika i člana 
Odbora za izbor imena ulica i trgova u Gradu
Sinju, traje do isteka redovnog mandata
Odbora.

IV.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom

donošenja, a objavit će se u „Službenom 
glasniku Grada Sinja“.

Gradsko vijeće Grada Sinja 
Klasa: 021-05/13-01/38

Urbroj: 2175/01-01-16-2
Sinj, 11. svibnja 2016. godine

Predsjednica Gradskog vijeća: 
Ivana Šabić, prof.v.r. 

................

       Na temelju članka 46. Poslovnika 
Gradskog vijeća Grada Sinja („Službeni 
glasnik Grada Sinja“ br. 02/10 i 02/13)
Gradsko vijeće Grada Sinja na 24. sjednici 
održanoj dana 11. svibnja 2016. godine,
donijelo je

R J E Š E NJ E
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o razrješenju i imenovanju zamjenika
predsjednika i članova Odbora za 

međugradsku suradnju Grada Sinja 

I.
         U Odboru za međugradsku suradnju 
Grada Sinja, razrješuju se:

1. Stipe Perić, sa dužnosti zamjenika 
predsjednika,

2. Zvonimir Križanac, sa dužnosti
člana, 

3. Sandra Kovač-Levantin, sa dužnosti 
člana.  

II.
         U Odbor za međugradsku suradnju 
Grada Sinju, imenuju se:

1. Vesna Poljak, na dužnost zamjenika
predsjednika,

2. Jerko Trboglav-Breko, na dužnost
člana, 

3. Dujo Maleš, na dužnost člana.   

III.
Mandat zamjenika predsjednika i

članova Odbora za međugradsku suradnju 
Grada Sinja, traje do isteka redovnog
mandata Odbora.

IV.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom

donošenja, a objavit će se u „Službenom 
glasniku Grada Sinja“.

Gradsko vijeće Grada Sinja 
Klasa: 021-05/13-01/35

Urbroj: 2175/01-01-16-2
Sinj, 11. svibnja 2016. godine

Predsjednica Gradskog vijeća: 
Ivana Šabić, prof.v.r. 

.............

         Na temelju članka 46. Poslovnika 
Gradskog vijeća Grada Sinja („Službeni 
glasnik Grada Sinja“ br. 02/10 i 02/13)
Gradsko vijeće Grada Sinja na 24. sjednici 
održanoj dana 11. svibnja 2016. godine,
donijelo je

R J E Š E NJ E
o razrješenju i imenovanju predsjednika,

zamjenika predsjednika i članova Odbora za 
Program „Dani Alke i Velike Gospe“

I.
U Odboru za Program „Dani Alke i

Velike Gospe“, razrješuju se:
1. Sandra Kovač-Levantin, sa 

dužnosti predsjednika,
2. Mladen Vidić, sa dužnosti 

zamjenika predsjednika,
3. Hrvoje Markulin, sa dužnosti

člana, 
4. Denis Bezić, sa dužnosti člana. 

II.
U Odbor za Program „Dani Alke i

Velike Gospe“, imenuju se:
1. Dujo Maleš, na dužnost

predsjednika,
2. Stipislav Jadrijević, na dužnost 

zamjenika predsjednika,
3. Nataša Delonga Poparić, na 

dužnost člana, 
4. Ivana Šabić, na dužnost člana.   

III.
Mandat predsjednika, zamjenika

predsjednika i članova Odbora za Program 
„Dani Alke i Velike Gospe“, traje do isteka
redovnog mandata Odbora.

IV.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom

donošenja, a objavit će se u „Službenom 
glasniku Grada Sinja“.

Gradsko vijeće Grada Sinja 
Klasa: 021-05/13-01/39

Urbroj: 2175/01-01-16-2
Sinj, 11. svibnja 2016. godine

Predsjednica Gradskog vijeća: 
Ivana Šabić, prof.v.r. 

.............

         Na temelju članka 46. Poslovnika 
Gradskog vijeća Grada Sinja („Službeni 
glasnik Grada Sinja“ br. 02/10 i 02/13)
Gradsko vijeće Grada Sinja na 24. sjednici 
održanoj dana 11. svibnja 2016. godine,
donijelo je

R J E Š E NJ E
o razrješenju i imenovanju zamjenika

predsjednika i članova Odbora za borbu 
protiv bolesti ovisnosti
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I.
U Odboru za borbu protiv bolesti

ovisnosti, razrješuju se:
1. Zvonimir Križanac, sa dužnosti

zamjenika predsjednika,
2. Ante Čarić, sa dužnosti člana, 
3. Denis Bobeta, sa dužnosti člana. 

II.
U Odbor za borbu protiv bolesti

ovisnosti, imenuju se:
1. Žarko Delić, na dužnost zamjenika 

predsjednika,
2. Stipislav Jadrijević, na dužnost 

člana, 
3. Stipe Jadrijević-Cvrlje, na dužnost 

člana.    

III.
Mandat zamjenika predsjednika i

članova Odbora za borbu protiv bolesti 
ovisnosti, traje do isteka redovnog mandata
Odbora.

IV.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom

donošenja, a objavit će se u „Službenom 
glasniku Grada Sinja“.

Gradsko vijeće Grada Sinja 
Klasa: 021-05/13-01/40

Urbroj: 2175/01-01-16-2
Sinj, 11. svibnja 2016. godine

Predsjednica Gradskog vijeća: 
Ivana Šabić, prof.v.r. 

.............

         Na temelju članka 46. Poslovnika 
Gradskog vijeća Grada Sinja („Službeni 
glasnik Grada Sinja“ br. 02/10 i 02/13)
Gradsko vijeće Grada Sinja na 24. sjednici 
održanoj dana 11. svibnja 2016. godine,
donijelo je

R J E Š E NJ E
 o razrješenju i imenovanju članova Odbora 

za javna priznanja Grada Sinja

I.
        Sa dužnosti člana Odbora za javna 
priznanja Grada Sinja, razrješuju se:

1. Miro Bulj,
2. Stjepan Labrović,   
3. Denis Bobeta.

II.
        Na dužnost člana Odbora za borbu protiv 
bolesti ovisnosti, imenuju se:

1. Stipe Maganić, 
2. Jerko Trboglav-Breko,
3. Dujo Maleš.

III.
        Mandat članova Odbora za javna 
priznanja Grada Sinja, traje do isteka
redovnog mandata Odbora.

IV.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom

donošenja, a objavit će se u „Službenom 
glasniku Grada Sinja“.

Gradsko vijeće Grada Sinja 
Klasa: 021-05/13-01/41

Urbroj: 2175/01-01-16-2
Sinj, 11. svibnja 2016. godine

Predsjednica Gradskog vijeća: 
Ivana Šabić, prof.v.r. 

..................

         Na temelju članka 46. Poslovnika 
Gradskog vijeća Grada Sinja („Službeni 
glasnik Grada Sinja“ br. 02/10 i 02/13)
Gradsko vijeće Grada Sinja na 24. sjednici 
održanoj dana 11. svibnja 2016. godine,
donijelo je

R J E Š E NJ E
o razrješenju i imenovanju predsjednika i
člana Odbora za Proračun i financijsku 

kontrolu

I.
          U Odboru za Proračun i financijsku 
kontrolu, razrješuju se:

1. Stipe Perić, sa dužnosti 
predsjednika,

2. Sandra Kovač-Levantin, sa 
dužnosti člana. 

II.
         U Odbor za Proračun i financijsku 
kontrolu, imenuju se:

1. Milan Smoljo, na dužnost
predsjednika,

2. Stipe Maganić, na dužnost člana. 
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III.
        Mandat predsjednika i člana Odbora za 
Proračun i financijsku kontrolu, traje do isteka 
redovnog mandata Odbora.

IV.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom

donošenja, a objavit će se u „Službenom 
glasniku Grada Sinja“.

Gradsko vijeće Grada Sinja 
Klasa: 021-05/13-01/42

Urbroj: 2175/01-01-16-2
Sinj, 11. svibnja 2016. godine

Predsjednica Gradskog vijeća: 
Ivana Šabić, prof.v.r. 

...............

Temeljem članka 86. i 198. Zakona o 
prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 
153/13) i članka 35. Statuta Grada Sinja 
(„Službeni glasnik Grada Sinja“ br. 10/09 i
02/13), Gradsko vijeće Grada Sinja je na 
svojoj 24. redovnoj sjednici održanoj dana 11.
svibnja 2016. donijelo

ODLUKU

o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Grada Sinja 

OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

(1) Donosi se Odluka o izradi Izmjena i
dopuna Prostornog plana uređenja  Grada 
Sinja ("Službeni glasnik Grada Sinja" br.
02/06, 08/14, 01/16) - u daljnjem tekstu: Plan.

(2) Nositelj izrade Plana je Grad Sinj,
Upravni odjel za prostorno uređenje, 
komunalnu djelatnost, gospodarstvo i
upravljanje imovinom Grada Sinja.

Članak 2. 

(1) Odlukom o izradi utvrđuje se pravna 
osnova za izradu, obuhvat Izmjena i dopuna
prostornog plana, ocjena stanja u obuhvatu
Plana, način pribavljanja stručnih rješenja, 
popis javnopravnih tijela određenih posebnim 
propisima koja daju zahtjeve za izradu Izmjena
i dopuna prostornog plana, te drugih
sudionika korisnika prostora koji će 
sudjelovati u izradi Izmjena i dopuna
prostornog plana, rokovi za izradu plana te

izvori financiranja Izmjena i dopuna
prostornog plana uređenja. 

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I
DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 3. 

(1) Pravna osnova za izradu Izmjena i
dopuna Plana je:

- Zakon o prostornom uređenju 
("Narodne novine" broj 153/13 - u
daljnjem tekstu: Zakon)

- Prostorni plan Splitsko-dalmatinske
županije ("Službeni glasnik Splitsko-
dalmatinske županije" broj: 1/03,
8/04, 5/05, 5/06, 13/07 i 09/13)

(2) Izmjene i dopune Plana izrađuju se 
sukladno odredbama Zakona o prostornom
uređenju i Pravilnika o sadržaju, mjerilima 
kartografskih prikaza, obveznim prostornim
pokazateljima i standardu elaborata
prostornih planova ("Narodne novine" broj
106/98, 39/04, 45/04 - ispr. i 163/04).

RAZLOZI ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA
PLANA

Članak 4. 

(1) Razlozi za izradu izmjena i dopuna
plana su:

- usklađivanje prihvaćenog projekta 
poboljšanja vodno-komunalne
infrastrukture Aglomeracije Sinj s
prikazom transportnog cjevovoda i
crpnih stanica od Aglomeracije
Otok, Trilj i Dicmo do zajedničkog 
uređaja za pročišćavanje otpadnih 
voda (UPOV) Sinj sukladno zahtjevu
Vodovoda i odvodnje Cetinske
krajine d.o.o. i Općine Otok, 

- zahtjevi javno pravnih tijela

OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 5. 

(1) Obuhvat Izmjena i dopuna Plana
određen je administrativnim granicama 
područja Grada Sinja. 

OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 6. 

(1) Za područje Grada Sinja na snazi je 
Prostorni plan uređenja Grada Sinja 
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(„Službeni glasnik Grada Sinja“ br. 02/06,
08/14 i 01/16) koji je usklađen sa Prostornim 
planom Splitsko – dalmatinske županije.
Obzirom na pokrivenost prostorno planskom
dokumentacijom, na području Grada Sinja 
omogućen je kvalitetan razvoj Grada, a 
građevine izgrađene bez akata za građenje 
obuhvaćene su postupkom ozakonjenja 
sukladno važećem Zakonu. 

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA
PLANA

Članak 7. 

 (1) Svrha i opći ciljevi te programska 
polazišta su Izmjena i dopuna Prostornog
plana uređenja je omogućavanje korištenja 
prostora provedbom plana u skladu sa važećim 
zakonima i propisima.

POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA,
PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH
DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM
ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U
SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU 
ZAHTJEVI ZA IZRADU IZMJENA I
DOPUNA PROSTORNOG PLANA
UREĐENJA 

Članak 8. 

 (1) U izradi Plana  koristiti će se sva 
raspoloživa dokumentacija koju iz svog
djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene 
posebnim propisima.

 (2) Izmjene i dopune Plana izradit će se 
na kartografskim prikazima mjerila 1:5000 i
1:25000.

Članak 9. 

 (1) Stručna rješenja izrađuje stručni 
izrađivač Plana. 

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA
ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA 
DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU IZMJENA I
DOPUNA PROSTORNOG PLANA
UREĐENJA TE DRUGIH SUDIONIKA 
KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU
SUDJELOVATI U IZRADI IZMJENA I
DOPUNA PROSTORNOG PLANA
UREĐENJA  

Članak 10. 

 (1) Popis javnopravnih tijela određen 
posebnim propisima koja daju zahtjeve

(podatke, planske smjernice) za izradu Plana
iz područja svog djelovanja te drugih 
sudionika koji će sudjelovati u izradi 
predmetnog Plana:

- MINISTARSTVO ZAŠTITE
OKOLIŠA I PRIRODE, Uprava za
zaštitu prirode, 10000 Zagreb,
Radnička cesta 80 

- MINISTARSTVO KULTURE,
Uprava za zaštitu kulturne baštine,
Konzervatorski odjel Split, 21000
Split, Porinova 2

- MINISTARSTVO UNUTARNJIH
POSLOVA, PU Splitsko-
dalmatinska, Inspektorat unutarnjih
poslova, Inspekcija zaštite od
požara, 21210 Solin, Zvonimirova
114.

- MINISTARSTVO
POLJOIPRIVREDE, 10000 Zagreb,
Ulica grada Vukovara 78.

- DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I
SPAŠAVANJE, PU Split, Odjel za
planiranje, preventivu i nadzor,
21000 Split, Moliških Hrvata 1

- HRVATSKE ŠUME, 21000 Split,
Kralja Zvonimira 35/II

- HRVATSKE VODE - Vodno
gospodarski odjel za slivove južnog
Jadrana, 21000 Split, Vukovarska
35

- HRVATSKE CESTE - 10000 Zagreb
Vončinina 3. 

- HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU
I ELEKTRONIČKE 
KOMUNIKACIJE, 10000 Zagreb,
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 
9.

- ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE,
21000 Split, Ruđera Boškovića 22. 

- HOPS, Hrvatski operater
prijenosnog sustava d.o.o. 10000
Zagreb, Kupska 4.

- HEP - DP Elektrodalmacija Split -
Pogon Sinj, 21230 Sinj, Serdara
Tomaševića 2 

- Čistoća cetinske krajine d.o.o. 
21230 Sinj, 126. brigade HV-a 13.

- Vodovod i odvodnja cetinske krajine
d.o.o. 21230 Sinj, 126. brigade HV-
a 13.

- SPLITSKO-DALMATINSKA
ŽUPANIJA, Javna ustanova, Zavod
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za prostorno uređenje, 21000 Split, 
Bihačka 1. 

- SPLITSKO-DALMATINSKA
ŽUPANIJA, Upravni odjel za
prostorno uređenje, Ispostava Sinj, 
21230 Sinj, Dragašev prolaz 24.

- Mjesni odbori
(2) Primjenom članka 90. Zakona o 

prostornom uređenju i gradnji („Narodne 
novine“ br. 153/13), navedena tijela i osobe
pozivaju se da u roku od 15 dana dostave svoje
zahtjeve za izradu Plana.

(3) Zahtjev sadrži podatke, planske
smjernice i propisane dokumente. U zahtjevu
se moraju odrediti važeći propisi i njihove 
odredbe te stručni i ostali dokumenti na kojima 
se temelje zahtjevi u obuhvatu Plana.

(4) Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni
u roku  smatrat će se da zahtjeva nema. 

(5) Ukoliko se, temeljem Zakona o
prostornom uređenju ili drugog zakona ili 
podzakonskog akta, u tijeku izrade i donošenja
Plana pojavi potreba drugih zahtjeva ili
posebnih uvjeta, smatrat će se sukladni ovom 
članku Odluke uz posebno obrazloženje. 

PLANIRANI ROK ZA IZRADU IZMJENA I
DOPUNA PROSTORNOG PLANA
UREĐENJA, ODNOSNO NJEGOVIH 
POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU
ZAHTJEVA ZA IZRADU IZMJENA I
DOPUNA PROSTORNOG PLANA
UREĐENJA 

Članak 11. 

(1) Za izradu Plana određuju se sljedeći 
rokovi:

- dostava zahtjeva (podaci, planske
smjernice i propisani dokumenti) za
izradu Izmjena i dopuna Plana
sukladno članku 90. Zakona 
* rok od 15 dana od dana dostave
Odluke o izradi Izmjena i dopuna
Plana s pozivom za dostavu
zahtjeva,

- izrada Prijedloga Izmjena i dopuna
Plana za javnu raspravu
* rok od 30 dana od dana dostave
očitovanja po čl. 90. Zakona 

- javna rasprava i javni uvid u
Prijedlog Izmjena i dopuna Plana
* rok od 8 dana,

- izrada Izvješća o javnoj raspravi 
* rok 15 dana od proteka roka za
davanje pisanih prijedloga i
primjedbi

- izradu Nacrta konačnog prijedloga 
Izmjena i dopuna Plana
* rok 10 dana od izrade Izvješća o 
javnoj raspravi,

- utvrđivanje konačnog prijedloga 
Izmjena i dopuna Plana
* rok 8 dana od ishođenja 
pozitivnog mišljenja Zavoda na
Nacrt konačnog prijedloga Izmjena i 
dopuna Plana

- dostava sudionicima javne rasprave
pisane obavijesti s obrazloženjem o
razlozima neprihvaćanja, odnosno 
djelomičnog prihvaćanja njihovih 
prijedloga i primjedbi
* rok 5 dana od utvrđivanja 
Konačnog prijedloga Izmjena i 
dopuna Plana

- upućivanje konačnog prijedloga 
Izmjena i dopuna Plana na
donošenje Gradskom vijeću Grada 
Sinja
* rok 10 dana.

- izrada (uvez) Plana
* rok 10 dana od dana usvajanja
Plana

(2) Ukoliko iz objektivnih razloga dođe 
do pomaka u rokovima, rokovi se pomiču, ali 
se ne mijenja trajanje pojedine faze što će se 
smatrati sukladno ovom članku Odluke uz 
posebno obrazloženje. Navedenim rokovima ne
mogu se mijenjati rokovi određeni odredbama 
Zakona.

ZABRANE

Članak 12. 

(1) Do donošenja Izmjena i dopuna
Plana ne propisuju se posebne mjere zabrane
izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati
u prostoru.

IZVORI FINANCIRANJA

Članak 13. 

(1) Izmjene i dopune Plana financirati
će se, sukladno članku 63. Zakona o 
prostornom uređenju, Ugovorom Grada Sinja i 
Općine Otok kojim će se regulirati uvjeti i 
iznosi naknade nastalih troškova a sve na teret
Općine Otok. 
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ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14. 

 (1) Ova Odluka objavit će se u 
„Službenom glasniku Grada Sinja“.

(2) Ova Odluka će se dostaviti 
javnopravnim tijelima i osobama određenim 
posebnim propisom, odnosno određenih u 
članku 10. ove Odluke. 

Članak 15. 

(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
od dana objave u „Službenom glasniku
Grada Sinja“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA SINJA 
Klasa: 350-01/14-01/178

Ur. broj: 2175/01-01-16-34
Sinj, 11. svibnja 2016. godine

Predsjednica
Gradskog vijeća: 

   Ivana Šabić,prof.v.r. 
.............

Na temelju članka 61.a, stavka 2. 
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01,
60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 
109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13
– pročišćeni tekst), članka 82. Statuta Grada 
Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ br.
10/09 i 02/13) i članaka 2., 5. i 46. st. 8. 
Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora 
na području Grada Sinja („Službeni glasnik 
Grada Sinja“ br. 02/15), Gradsko vijeće 
Grada Sinja na 24. sjednici održanoj dana 11.
svibnja 2016. godine donijelo je

O D L U K U
o  raspisivanju izbora za članove Vijeća 

mjesnog odbora Sinj

Članak 1. 

           Raspisuju se izbori za članove Vijeća 
mjesnog odbora Sinj – 11 članova. 

Članak 2. 

           Za dan provedbe izbora određuje se 
nedjelja, 12. lipnja 2016. godine.

Članak 3. 

           Ova Odluka objavit će se  u “Službenom 
glasniku Grada Sinja“, a stupa na snagu 12.
svibnja 2016. godine.

Gradsko vijeća Grada Sinja 
Klasa: 026-01/16-01/7

Urbroj: 2175/01-01-16-2
Sinj, 11. svibnja 2016. godine

Predsjednica  Gradskog vijeća: 
Ivana Šabić, prof.v.r. 

..............

Na temelju  čl. 35., 47. i 391. Zakona o 
vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN
91/96, 68/98, 137/97, 22/00, 73/00, 114/01,
79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10,
143/12 i 152/14), u vezi sa čl. 48. st. 2. Zakona 
o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi (NN 33/01, 60/01, 125/05, 109/07,
125/08 i 36/09) i članka 35. Statuta Grada 
Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ broj
10/09 i 2/13), Gradsko vijeće Grada Sinja na 
svojoj 24. sjednici održanoj dana 11. svibnja
2016. godine, donosi

ODLUKU
o pokretanju postupka za razvrgnuće 

suvlasničke zajednice u Z.U. 617, k.o. Sinj,  
između Grada Sinja te Nade Bilić i Marije 

Bilić 

I.
Odobrava se  provođenje postupka 

razvrgnuća suvlasničke zajednice između 
Grada Sinja s jedne strane (suvlasnik za
7771/8389), te  Nade Bilić i Marije Bilić s 
druge strane (suvlasnice svaka za 309/8389),
na nekretninama (nastalim cijepanjem od
nekretnine označene kao čest. zgrade 725/1,  
ukupne površine 41.387 m2, u naravi ex.
vojarna Ivaniša Nelipića u Sinju) označenim 
kao:

1) čestica zgrade   725/1   Z.U. 617,  
k.o. Sinj, ukupne površine 7838
m2;

2) čestica zgrade   725/4   Z.U. 617,  
k.o. Sinj, ukupne površine 12901
m2
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3) čestica zgrade   725/5   Z.U. 617,  
k.o. Sinj, ukupne površine 1354
m2

4) čestica zgrade   725/6   Z.U. 617,   
k.o. Sinj, ukupne površine 6453
m2

5) čestica zgrade   725/7   Z.U. 617,   
k.o. Sinj, ukupne površine 3323
m2

6) čestica zgrade   725/8   Z.U. 617,  
k.o. Sinj, ukupne površine 2033
m2

7) čestica zgrade   725/9    Z.U. 617,  
k.o. Sinj, ukupne površine 4272
m2

8) čestica zgrade   725/10  Z.U. 617,  
k.o. Sinj, ukupne površine 42
m2

9) čestica zgrade   725/11  Z.U. 617,  
k.o. Sinj, ukupne površine 42
m2

10)  čestice zgrade  725/12  Z.U. 617,  
k.o. Sinj, ukupne površine 3090
m2

na način 

- da Nadi Bilić i Mariji Bilić pripadne u 
isključivo vlasništvo (svakoj za 1/2), 
nekretnina pod. red. br. 10), označena 
kao čest.zgr. 725/12 k.o., Sinj, u naravi 
dvorište ukupne površine 3.090 metara
četvornih, 

- da Gradu Sinju pripadnu u isključivo 
vlasništvo (1/1) preostale nekretnine
pod. red. br. 1) – 9).

s tim da je suvlasnički (idealni) dio koji 
pripada ugovorne strane jednakovrijedan i u
potpunosti izražen u pripadajućoj površini 
nekretnine/a koja će nakon razvrgnuća pripasti 
svakoj strani.

II.
Postupak iz prethodne točke provodi se 

radi ispunjenja obveze utvrđene Pravomoćnim 
rješenjem Ureda državne uprave u SDŽ,
Službe za imovinsko-pravne poslove Klasa:
UP/I -942-05/97-01/18, URBROJ: 2181-05/06-
08-6 od 01. prosinca 2008. godine.

III.
Ovlašćuje se Obnašateljica dužnosti 

gradonačelnika Grada Sinja na raspisivanje 

natječaja za razvrgnuće suvlasničke zajednice, 
koji natječaj se nalazi u prilogu i čini sastavni  
dio ove Odluke, a isti će se u cijelosti objaviti 
na oglasnoj ploči Grada Sinja i na web 
stranici: www.sinj.hr, dok će se obavijest o 
istom objaviti u dnevnom listu „Slobodna
Dalmacija“.

IV.
Ova Odluka će se objaviti u 

„Službenom glasniku Grada Sinja“.

Gradsko vijeće Grada Sinja 
Klasa: 940-01/16-01/7

Ur.broj: 2175/01-01-16-5
Sinj, 11. svibnja 2016. godine

Predsjednica Gradskog vijeća: 
Ivana Šabić, prof.v.r. 

..............

              Na temelju članka 56. stavka 1. 
Zakona o prijevozu u cestovnom prometu
(„NN“  82/13) i članka 35. Statuta Grada 
Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ br.
10/09 i 02/13) Gradsko vijeće Grada Sinja na 
24. sjednici održanoj dana 11. svibnja 2016.
godine, donijelo je

ODLUKU
o autotaksi prijevozu na području Grada 

Sinja

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

          Ovom se Odlukom uređuju  uvjeti, 
organizacija i način obavljanja autotaksi 
prijevoza na području Grada Sinja. 

Članak 2. 

         Autotaksi prijevoz na području Grada 
Sinja obavlja se sukladno Zakonu o prijevozu u
cestovnom prometu i ovoj Odluci.

Članak 3. 

Pojmovi upotrijebljeni u ovoj Odluci
imaju značenje određeno Zakonom iz članka 2. 
ove Odluke.
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II. ORGANIZACIJA OBAVLJANJA
AUTOTAKSI PRIJEVOZA

Članak 4. 

           Autotaksi prijevoz na području i sa 
područja Grada Sinja može obavljati autotaksi 
prijevoznik sa sjedištem/prebivalištem na
području Grada Sinja na temelju dozvole za 
obavljanje autotaksi prijevoza (u daljnjem
tekstu: dozvola).

Iznimno, autotaksi prijevozniku sa
sjedištem/prebivalištem izvan područja Grada   
Sinja nadležni Upravni odjel iz članka 5. 
stavka 1. ove Odluke može izdati dozvolu za
obavljanje autotaksi prijevoza na području 
Grada Sinja ako na navedenom području nema 
autotaksi prijevoznika iz stavka 1. ovog
članka, a obavljanje autotaksi prijevoza je u 
javnom interesu građana.  

Autotaksi prijevoznik koji nema dozvolu
za obavljanje djelatnosti autotaksi prijevoza na
području Grada Sinja ne smije obavljati 
autotaksi prijevoz na području Grada Sinja 
osim ako mu je područje Grada Sinja krajnje 
odredište za pružanje usluge autotaksi
prijevoza ili ako je u prolazu.

1. Dozvola

Članak 5. 

Dozvolu izdaje Upravni odjel za
prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, 
gospodarstvo i upravljanje imovinom ( u
nastavku teksta: nadležni Upravni odjel).

Dozvola nije prenosiva i može je
koristiti samo autotaksi prijevoznik kojem je
izdana po principu jedna dozvola-jedno vozilo.

Dozvola se izdaje na vrijeme od tri
godine, odnosno do isteka važenja licencije.

Nadležno upravno tijelo vodi upisnik
izdanih dozvola.

Oblik i sadržaj dozvole za obavljanje
autotaksi prijevoza, te sadržaj i način vođenja 
Upisnika izdanih dozvola utvrđuje 
Gradonačelnik Zaključkom.    

Dozvolu, uz ispunjavanje ostalih uvjeta
određenih ovom Odlukom, ne može dobiti 
osoba koja je dužnik Grada po bilo kojoj
osnovi, što isto vrijedi i kod obnavljanja
dozvole tj. izdavanja (nove) dozvole.

Autotaksi prijevoznik je dužan
najkasnije u roku od 30 dana od dana

izdavanja dozvole započeti s obavljanjem 
autotaksi prijevoza.

Članak 6. 

Za obavljanje djelatnosti autotaksi
prijevoza na području Grada Sinja plaća se 
godišnja naknada Gradu Sinju.
          Godišnja naknada Gradu Sinju plaća se 
nadležnom Upravnom odjelu iz članka 5. 
stavka 1. ove Odluke prilikom podnošenja
zahtjeva za izdavanje dozvole, odnosno
najkasnije u roku od 30 dana prije isteka jedne
godine od plaćanja naknade iz stavka 1. ovog 
članka, za narednu godinu.  

Visina godišnje naknade za obavljanje
autotaksi prijevoza utvrđuje se u iznosu od 
1.500,00 kuna za jedno autotaksi vozilo.

Članak 7. 

            Dozvolu iz članka 5. ove Odluke izdaje 
nadležni Upravni odjel na temelju podnesenog
pisanog zahtjeva pravne ili fizičke osobe 
registrirane za obavljanje autotaksi prijevoza.

Uz zahtjev za izdavanje dozvole
obvezno se prilažu u izvorniku ili ovjerenoj
preslici isprave kojima se dokazuje
ispunjavanje sljedećih uvjeta:  

1. da je podnositelj zahtjeva
registriran za obavljanje
djelatnosti (obrtnica odnosno
rješenje trgovačkog suda),    

2. ima važeću licenciju za 
obavljanje autotaksi prijevoza,

3. ispunjava posebne uvjete za
vozilo s kojim će se obavljati 
autotaksi prijevoz (potvrda
koju izdaje stanica za tehnički 
pregled vozila sukladno
posebnom propisu donesenom
na temelju zakona),

4. nema dugovanja prema Gradu
Sinju po bilo kojoj osnovi,

5. ima položen ispit, odnosno ima
zaposlenog vozača s položenim 
ispitom o poznavanju osnovnih
podataka o kulturnim,
gospodarskim, turističkim, 
prometnim i drugim značajnim 
objektima i znamenitostima
Grada Sinja,

6. uplatio je naknadu iz članka 6. 
ove Odluke,
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Podnositelj zahtjeva dužan je uz
zahtjev priložiti i cjenik usluge autotaksi
prijevoza, te izvješće Državnog zavoda za 
mjeriteljstvo o ispitivanju taksimetra.

Članak 8. 

Dozvola prestaje važiti istekom roka na
koji je izdana.

Autotaksi prijevoznik može podnijeti
nadležnom Upravnom odjelu zahtjev za
obnovu dozvole za naredno vremensko
razdoblje od tri godine, najkasnije mjesec
dana prije isteka njezina važenja.

Uz zahtjev za obnovu dozvole
podnositelj je dužan priložiti isprave propisane
člankom 7. ove Odluke.  
           Nadležni Upravni odjel će odobriti 
zahtjev za obnovu dozvole ako autotaksi
prijevoznik ispunjava uvjete za dobivanje
dozvole iz članka 7. ove Odluke.     
           Nadležni Upravni odjel će rješenjem 
odbiti zahtjev za obnovu dozvole:

- ako autotaksi prijevoznik ne ispunjava
uvjete propisane člankom 7. ove 
Odluke,

- ako je autotaksi prijevoznik u
razdoblju važenja dozvole više od dva
puta prekršio odredbe ove Odluke,
zakona i drugih propisa kojima se
regulira obavljanje autotaksi
prijevoza, što se utvrđuje na temelju 
evidencije koju vode tijela koja
provode nadzor nad primjenom ove
Odluke,

- ako autotaksi prijevoznik iz
neopravdanih razloga nije obavljao
autotaksi prijevoz za koji traži obnovu
u razdoblju dužem od 30 dana,

- ako ima nepodmirenih obveza prema
Gradu po bilo kojem osnovu.

Članak 9. 

Autotaksi prijevozniku dozvola prestaje
važiti prije isteka vremena na koje je izdana u
sljedećim slučajevima: 

1. prestankom važenja licencije,
2. na zahtjev autotaksi prijevoznika,
3. ako prestane ispunjavati bilo koji od

uvjeta na osnovu kojih je dobio
dozvolu,

4. prestankom pravne osobe ili smrću 
fizičke osobe autotaksi prijevoznika,  

5. ako iz neopravdanih razloga ne
obavlja autotaksi prijevoz na temelju
izdane dozvole dulje od 30 dana,

6. ako ne obavlja autotaksi prijevoz
sukladno odredbama Odluke, zakona
i drugih propisa kojima se regulira
obavljanje autotaksi prijevoza,

7. ako se utvrdi da je dozvola izdana na
temelju netočnih podataka, odnosno 
lažnih isprava,

8. ako se autotaksi prijevoznik ne
pridržava utvrđenog cjenika iz 
članka 24. ove Odluke odnosno 
primjenjuje cjenik koji nije ovjerio
nadležni Upravni odjel.

Rješenje o prestanku važenja dozvole
donosi nadležni Upravni odjel na temelju
provedenih postupaka kontrole i evidentiranih
zapisnika nadležnih tijela ovlaštenih za nadzor
nad obavljanjem autotaksi djelatnosti.

Članak 10. 

O izdavanju dozvole odnosno prestanku
važenja dozvole nadležni Upravni odjel donosi
rješenje.

Dozvola je sastavni dio rješenja.
Na postupak rješavanja zahtjeva za

izdavanje dozvole, odnosno prestanka važenja
izdane dozvole primjenjuju se odredbe Zakona
o općem upravnom postupku. 

III. NAČIN OBAVLJANJA 
AUTOTAKSI PRIJEVOZA

Članak 11. 

Autotaksi prijevoz osoba obavlja se od
00:00 do 24:00 sata i obavlja ga vozač 
autotaksi vozila (u daljnjem tekstu: vozač). 
        Vozač može primati putnike na autotaksi 
stajalištu, na cesti ili na drugom mjestu koje je
nekom od telekomunikacijskih veza odredio
putnik pod uvjetom da je zaustavljanje
autotaksi vozila dopušteno posebnim
propisima o sigurnosti prometa na cestama.

Članak 12.   

       Odredište vožnje određuje putnik. 
        Vozač je dužan prijevoz obaviti najkraćim 
putom ili putom kojeg odredi putnik, ako je to
dopušteno posebnim propisima.
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       Vozač je dužan prijevoz obaviti bez obzira 
na duljinu vožnje.
        Putnik može odobriti vozaču da uz njega 
primi i druge putnike. Kad se odjednom
prevozi više putnika, usluga se naplaćuje samo 
jedanput.

Kad jedan od putnika napusti vozilo i
plati prijevoz, nastavak vožnje smatra se
novom vožnjom, te se taksimetar ponovno
uključuje.       

Članak 13. 

        Vozač je dužan na početku vožnje uključiti 
taksimetar.
        Vozač uključuje taksimetar na autotaksi 
stajalištu ulaskom putnika u vozilo, a ako je
prijevoz ugovoren nekom od
telekomunikacijskih veza, taksimetar se
uključuje nakon dolaska vozila na mjesto koje 
je putnik odredio.

Članak 14.    

         Vozač je dužan naručeni autotaksi 
prijevoz dovršiti dolaskom na odredište koje
određuje putnik. 
        Vozač je dužan putniku ispostaviti račun 
za obavljeni prijevoz sastavljen sukladno
posebnim propisima.
        Vozač koji zbog kvara na vozilu ili 
drugoga opravdanog razloga ne može dovršiti
prijevoz na način iz stavka 1. ovoga članka 
dužan je putniku osigurati drugi autotaksi
prijevoz.

Članak 15. 

        Vozač je dužan primiti putnikovu osobnu 
prtljagu i smjestiti je propisno u prostor za
prtljagu.
        Vozač može uz putnika primiti i njegove 
kućne ljubimce (male pse, mačke  i pitome 
male životinje).

Članak 16. 

         Vozač ne smije prevoziti djecu bez 
pratnje odrasle osobe, osim u slučaju prijevoza 
u zdravstvenu ustanovu radi hitne medicinske
pomoći.  
        Vozač je dužan pri prijevozu djece 
poštovati odredbe propisa o sigurnosti
prometa na cestama kojima se regulira
prijevoz djece u motornom vozilu.

 Članak 17. 

Za vrijeme obavljanja autotaksi prijevoza
vozač mora biti uredan i prikladno odjeven, 
kulturno se odnositi prema putnicima i ne
smije pušiti u vozilu za vrijeme vožnje.
        Vozaču nije dopušteno obavljati uslugu 
autotaksi prijevoza pod utjecajem alkohola,
droge ili sličnih opojnih sredstava.  
        Vozač može odbiti prijevoz: 

- ako je putnik pod utjecajem alkohola,
droge ili drugih opojnih sredstava,

- ako postoji opravdana opasnost da bi
putnik mogao ugroziti njegovu
sigurnost,

- ako postoje drugi opravdani razlozi.

Članak 18.  

         Po završetku vožnje, vozač je dužan, 
pregledati vozilo, a nađene stvari predati 
nadležnom tijelu određenom posebnim 
propisima.

IV. AUTOTAKSI VOZILO

Članak 19. 

Vozilo za obavljanje autotaksi prijevoza
mora, osim uvjeta utvrđenih Pravilnikom o 
posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja
javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite
potrebe, a odnose se na osobni automobil
namijenjen za autotaksi prijevoz, ispunjavati i
sljedeće uvjete: 

- da osim sjedala za vozača ima najviše 
osam, ali ne manje od četiri sjedala, 

- da na vidljivom mjestu na vozilu ima
istaknut grb Grada Sinja.

Članak 20. 

Za vrijeme obavljanja autotaksi
prijevoza u vozilu se mora nalaziti:

- važeća licencija za obavljanje 
autotaksi prijevoza,

- dozvola za obavljanje autotaksi
prijevoza,

- ovjeren cjenik usluga autotaksi
prijevoza (na hrvatskom i engleskom
jeziku) postavljen na putniku vidljivom
mjestu u vozilu,

- ugovor o radu zaposlenog vozača koji 
obavlja autotaksi prijevoz (ako
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autotaksi prijevoz za autotaksi
prijevoznika na kojeg glasi dozvola
obavlja njegov zaposleni vozač), 

- potvrda o ispunjavanju posebnih
uvjeta za vozilo kojim se obavlja
djelatnost prijevoza prema posebnim
propisima (izdaje stanica za tehnički 
pregled vozila),

- polica osiguranja od posljedica
nesretnog slučaja za sve putnike u 
vozilu,

- blok račun i pečat ili pisač za ispis 
računa,   

- plan Grada Sinj ili navigacijski uređaj, 
- iskaznicu na kojoj se nalazi slika

(formata za osobnu iskaznicu) vozača 
s podacima o imenu i prezimenu.

Članak 21. 

Autotaksi prijevoznik dužan je vozilo
redovito održavati u ispravnom i čistom stanju. 

V. AUTOTAKSI STAJALIŠTE

Članak 22. 

         Autotaksi stajališta su uređena i 
označena mjesta na kojima stoje vozila i 
primaju putnike na prijevoz.

Lokacije za autotaksi stajališta i broj
stajališnih mjesta utvrđuje Gradonačelnik 
Zaključkom.    

Na autotaksi stajalištima ne smije stajati
više vozila nego što ima obilježenih mjesta i ne
smiju se parkirati druga vozila.

Zabranjeno je duže zaustavljanje vozila
na mjestima koja nisu obilježena kao autotaksi
stajalište.

Članak 23.   

Autotaksi stajališta obilježavaju se
odgovarajućom vertikalnom i/ili 
horizontalnom prometnom signalizacijom.

Troškove postavljanja i održavanja
vertikalne i/ili horizontalne prometne
signalizacije snosi Grad Sinj.

VI. CJENIK USLUGA AUTOTAKSI
PRIJEVOZA

Članak 24.       

Cijenu usluge autotaksi prijevoza
utvrđuje autotaksi prijevoznik cjenikom kojeg 
ovjerava nadležni Upravni odjel, sukladno
ovoj Odluci.

         Cjenik  iz stavka 1. ovog članka mora 
sadržavati:

1. cijenu početka vožnje (start), koja je 
fiksna, izražena u kunama (bez lipa),

2. cijenu za jedan kilometar vožnje
izraženu u kunama (bez lipa),

3. cijenu noćne vožnje, vožnje nedjeljom i 
državnim blagdanima, izraženu u
fiksnom iznosu u kunama (bez lipa) u
odnosu na dnevnu vožnju, odnosno
vožnju radnim danom,

4. cijenu čekanja po svakom započetom 
satu, izraženu u kunama (bez lipa).

Cijena usluge autotaksi prijevoza ne
može se odrediti u iznosu većem od 
maksimalnog iznosa koji se utvrđuje ovom 
Odlukom kako slijedi:

1. početak vožnje (startna cijena) koja 
uključuje relaciju do 5 km u iznosu do 
25,00 kn,

2. vožnja po kilometru (za relacije preko 5
km) u iznosu do 8,00 kn,

3. 25 % uvećanja cijene iz točke 2. ovog 
stavka po prijeđenom jednom kilometru 
za noćnu vožnju te za vožnju nedjeljom i 
blagdanom,

4. vrijeme čekanja po satu u iznosu do 
25,00 kn.

Noćna vožnja, u smislu ove Odluke, 
smatra se vožnja u vremenu od 22,00 do
06,00 sati.
Prijevoz osobne prtljage uključen je u 
cijenu usluge autotaksi prijevoza.

Cijena usluge autotaksi prijevoza izvan
Grada Sinja, računajući s polaskom s područja 
Grada Sinja, cijena usluge autotaksi prijevoza
putnika s kućnim ljubimcem, te stvari koje ne 
spadaju u osobnu prtljagu, ugovara se
slobodnom pogodbom prije početka prijevoza.  
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VII. POSEBNE ODREDBE

Članak 25.  

           Vozač autotaksi vozila mora imati 
položen ispit o poznavanju osnovnih podataka
o kulturnim, gospodarskim, turističkim, 
prometnim i drugim značajnim objektima i 
znamenitostima na području Grada Sinja. 
             Program ispita za vozača autotaksi 
vozila, vrijeme i način provjere znanja kao i 
ostala pitanja vezano uz polaganje ispita
utvrđuje Gradonačelnik Zaključkom. 

Ispit se polaže pred Povjerenstvom koje
imenuje Gradonačelnik. 
            Povjerenstvo iz stavka 3. ovog članka 
čine predsjednik, zamjenik predsjednika i tri 
člana. Najmanje jedan član Povjerenstva mora 
biti iz Turističke zajednice Grada Sinja.  
            O položenom ispitu za vozača autotaksi 
vozila izdaje se potvrda.

VIII. NADZOR

Članak 26. 

Nadzor nad provedbom ove Odluke
provode, pored nadležnih državnih upravnih
tijela i komunalni redari Grada Sinja.

U obavljanju nadzora nad provedbom
ove Odluke komunalni redari imaju ovlasti
propisane zakonom kojim se uređuje ustroj i 
ovlasti komunalnog redarstva, odnosno ovom
Odukom.

IX. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 27. 

        Novčanom kaznom u iznosu od 
3.000,00 do 6.000,00 kuna kaznit će se za 
prekršaj pravna osoba ako:

1. obavlja autotaksi prijevoz bez
dozvole iz članka 4. stavka 1. 
ove Odluke,

2. postupa suprotno članku 5. ove 
Odluke,

3. ne uključi taksimetar u skladu s 
člankom 13. stavkom 1. ove 
Odluke,

4. postupa suprotno članku 14. 
stavak 1. i 2. ove Odluke,

5. postupa suprotno članku 15. 
stavku 1. ove Odluke,

6. obavlja autotaksi prijevoz
vozilom koje ne ispunjava uvjete
propisane člankom 19. ove 
Odluke,

7. prevozi djecu bez pratnje
odrasle osobe,a ne radi se o
prijevozu u zdravstvenu
ustanovu radi hitne medicinske
pomoći sukladno članku 16. ove 
Odluke.

                  Novčanom kaznom u iznosu od 
1.000,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se i 
odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj
iz stavka 1. ovoga članka. 

                  Novčanom kaznom u iznosu od 
2.500,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se fizička 
osoba obrtnik koja počini prekršaj iz stavka 1. 
ovoga članka u vezi  s obavljanjem njezina 
obrta.

                  Novčanom kaznom u iznosu od 
1.000,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se fizička 
osoba  koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga 
članka.     

Članak 28. 

               Novčanom kaznom u iznosu od 
2.000,00 do 4.000,00 kuna kaznit će se za 
prekršaj pravna osoba ako:

1. ne obavlja autotaksi prijevoz u
skladu s člankom 12. ove Odluke, 

2. u slučaju kvara ili drugog 
opravdanog razloga ne može
dovršiti prijevoz na ugovoreni
način, a ne osigura putniku drugi 
autotaksi prijevoz u skladu s
člankom 14. stavkom 3. ove 
Odluke,

3. ako u vozilu za vrijeme
obavljanja autotaksi prijevoza
nema sve što je propisano
člankom 20. ove Odluke,   

4. postupa suprotno članku 18. ove 
Odluke.

                  Novčanom kaznom u iznosu od 
800,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se i  
odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj
iz stavka 1. ovoga članka. 

                  Novčanom kaznom u iznosu od 
1.000,00 do 3.000,00 kuna kaznit će se fizička 
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osoba obrtnik koja počini prekršaj iz stavka 1. 
ovoga članka u vezi  s obavljanjem njezina 
obrta.

Članak 29.    

        Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 
do 1.500,00 kuna kaznit će se za prekršaj 
pravna osoba ako:

1. ne prima putnike u skladu s
člankom 11. stavkom 2. ovog 
članka, 

2. vozilo nije u ispravnom i čistom 
stanju sukladno članku 21. ove 
Odluke,

3. postupa suprotno članku 17. ove 
Odluke.

                  Novčanom kaznom u iznosu od 
300,00 do 700,00 kuna kaznit će se i 
odgovorna
osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz stavka 1.

ovoga članka.      

                  Novčanom kaznom u iznosu od 
400,00 do 1.000,00 kuna kaznit će se fizička 
osoba obrtnik koja počini prekršaj iz stavka 1. 
ovoga članka u vezi  s obavljanjem njezina 
obrta.

X. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 30. 

Gradonačelnik će u roku od 30 dana od dana 
stupanja na snagu ove Odluke donijeti:
- Zaključak o obliku i sadržaju dozvole 

za obavljanje autotaksi prijevoza i
načinu vođenja Upisnika izdanih 
dozvola iz članka 5. stavka 6. Ove 
Odluke,

- Zaključak o lokacijama za autotaksi 
stajališta i broj stajališnih mjesta iz
članka 22. stavka 2. ove Odluke, 

- Zaključak o Programu ispita, vremenu 
i načinu provjere znanja ispita vozača 
autotaksi vozila kao i ostala pitanja
vezano uz polaganje ispita iz članka 
25. stavka 2. utvrđuje Gradonačelnik 
Zaključkom. 

Članak 31. 

Autotaksi prijevoznicima koji nemaju
položen ispit iz članka 25. stavka 1. ove 

Odluke, a zahtjev za izdavanje dozvole
podnesu prije donošenja Programa iz članka 
25. stavka 2. ove Odluke, izdati će se dozvola 
uz uvjet da su predmetni ispit dužni položiti u
roku od 30 dana od dana donošenja Programa
odnosno u tom roku imati zaposlenog vozača s 
položenim ispitom.

Članak 32. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje
važiti Odluka o autotaksi prijevozu osoba
(„Službeni glasnik Grada Sinja“ br. 1/04).

Članak 33. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
od dana objave u „Službenom glasniku Grada
Sinja“.

Gradsko vijeće Grada Sinja 
Klasa: 340-05/16-01/2

Urbroj: 2175/01-01-16-2
Sinj, 11. svibnja 2016. godine

Predsjednica Gradskog vijeća: 
Ivana Šabić, prof.v.r. 

...............

            Na temelju stavka 4. članka 15. Zakona 
o komunalnom gospodarstvu, članka 35. 
Statuta Grada Sinja („Službeni glasnik Grada
Sinja“ br. 10/09 i 02/13) („Narodne novine“
br. 36/95, 70/97,128/99, 57/00, 129/00, 59/01,
26/03, 82/04,110/04, 38/09, 79/09, 153/09,
49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13,
147/14, 36/15) i stavka 3. članka 5. Odluke o 
načinu povjeravanja komunalnih djelatnosti 
koje se financiraju isključivo iz Proračuna 
Grada Sinja, te uvjetima i mjerilima za
provedbu prikupljanja ponuda ili javnog
natječaja za povjeravanje tih poslova na 
temelju pisanog ugovora („Službeni glasnik
Grada Sinja“ br. 2/08 i 4/14), Gradsko vijeće 
Grada Sinja na 24. sjednici održanoj dana 11.
svibnja 2016. godine, donijelo je

ODLUKU
o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje 

dijela komunalne djelatnosti održavanja
javnih površina u dijelu: deratizacija i

dezinsekcija javnih površina

I
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Za obavljanje dijela komunalne
djelatnosti održavanja javnih površina u
dijelu: deratizacija i dezinsekcija javnih
površina , temeljem ugovora o povjeravanju
poslova, izabire se tvrtka LIKOMED
VETERINA d.o.o. Sinj, Brnaze 172.

II

            Izabrani ponuditelj obavljat će 
povjerene poslove sukladno Troškovniku za
deratizaciju i dezinsekciju javnih površina i
prihvaćenoj ponudi, koji su sastavni dio ove 
Odluke.

III

Obavljanje dijela komunalne
djelatnosti iz točke I ove Odluke povjerit će se 
izabranom ponuditelju na vrijeme od dvije (2)
godine.

IV

            Obnašateljica dužnosti gradonačelnika  
će s izabranim ponuditeljem sklopiti ugovor o 
povjeravanju obavljanja djelatnosti iz točke I 
ove Odluke sa sadržajem propisanim Zakonom
o komunalnom gospodarstvu.

V

Protiv ove Odluke žalba nije
dopuštena, već se može pokrenuti upravni 
spor.

Gradsko vijeće Grada Sinja 
Klasa: 363-01/16-01/6

Ur.broj: 2175/01-01-16-5
Sinj, 11. svibnja 2016.godine

Predsjednica  Gradskog vijeća:                                                                                                       
Ivana Šabić, prof.,v.r. 

................

Na temelju stavka 4. članka 15. 
Zakona o komunalnom gospodarstvu
(„Narodne novine“ br. 36/95, 70/97,128/99,
57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04,110/04,
38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11,
144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), članka 
35. Statuta Grada Sinja („Službeni glasnik
Grada Sinja“ broj 10/09 i 2/13) i stavka 3.
članka 5. Odluke o načinu povjeravanja 
komunalnih djelatnosti koje se financiraju

isključivo iz Proračuna Grada Sinja, te 
uvjetima i mjerilima za provedbu prikupljanja
ponuda ili javnog natječaja za povjeravanje tih 
poslova na temelju pisanog ugovora
(„Službeni glasnik Grada Sinja“ br. 2/08 i
4/14), Gradsko vijeće Grada Sinja na 24. 
sjednici održanoj dana 11. svibnja 2016.
godine, donijelo je

ODLUKU
o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje 

dijela komunalne djelatnosti održavanja
javnih površina u dijelu: sakupljanje i
zbrinjavanje izgubljenih i napuštenih

životinja na području Grada Sinja 

I

Za obavljanje dijela komunalne
djelatnosti održavanja javnih površina u
dijelu: sakupljanje i zbrinjavanje izgubljenih i
napuštenih životinja, temeljem ugovora o
povjeravanju poslova, izabire se tvrtka AS-
EKO d.o.o. Šibenik, Industrijska zona Podi,
Dolačka 2.  

II

Obavljanje dijela komunalne djelatnosti
iz točke I ove Odluke povjerit će se izabranom 
ponuditelju na vrijeme od dvije (2) godine.

III

           Obnašateljica dužnosti gradonačelnika  
će s izabranim ponuditeljem sklopiti ugovor o 
povjeravanju obavljanja djelatnosti iz točke I 
ove Odluke sa sadržajem propisanim Zakonom
o komunalnom gospodarstvu.

IV

Protiv ove Odluke žalba nije
dopuštena, već se može pokrenuti upravni 
spor.

Gradsko vijeće Grada Sinja 
Klasa: 363-01/16-01/9

Ur.broj: 2175/01-01-16-5
Sinj, 11 . svibnja 2016. godine

Predsjednica Gradskog vijeća:                                                                                                
Ivana Šabić, prof.v.r. 

.............
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Na temelju stavka 4. članka 15. 
Zakona o komunalnom gospodarstvu
(„Narodne novine“ br. 36/95, 70/97,128/99,
57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04,110/04,
38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11,
144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), članka 
35. Statuta Grada Sinja („Službeni glasnik
Grada Sinja“ broj 10/09 i 02/13) i stavka 3.
članka 5. Odluke o načinu povjeravanja 
komunalnih djelatnosti koje se financiraju
isključivo iz Proračuna Grada Sinja, te 
uvjetima i mjerilima za provedbu prikupljanja
ponuda ili javnog natječaja za povjeravanje tih 
poslova na temelju pisanog ugovora
(„Službeni glasnik Grada Sinja“ br. 2/08 i
4/14), Gradsko vijeće Grada Sinja na 24. 
sjednici održanoj 11. svibnja 2016. godine,
donijelo je

ODLUKU
o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje 

komunalne djelatnosti
održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu:
dobava vertikalne i izvedba horizontalne

prometne signalizacije

I

Za obavljanje komunalne djelatnosti
održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu:
dobava vertikalne i izvedba horizontalne
prometne signalizacije na području Grada 
Sinja, temeljem ugovora o povjeravanju
poslova, izabire se tvrtka SIGNALIZACIJA
d.o.o. Zagreb, Trakošćanska 30. 

II

            Izabrani ponuditelj obavljat će 
povjerene poslove sukladno prihvaćenoj 
ponudi koja čini  sastavni dio ove Odluke. 

III

Obavljanje dijela komunalne
djelatnosti iz točke I ove Odluke povjerit će se 
izabranom ponuditelju na vrijeme od dvije
godine.

IV

            Obnašateljica dužnosti gradonačelnika 
će s izabranim ponuditeljem zaključiti ugovor 
o povjeravanju obavljanja djelatnosti iz točke I 

ove Odluke sa sadržajem propisanim
Zakonom o komunalnom gospodarstvu.

V

Protiv ove Odluke žalba nije
dopuštena, već se može pokrenuti upravni 
spor.

Gradsko vijeće Grada Sinja 
Klasa: 363-01/16-01/15

Ur.broj: 2175/01-01-16-5
Sinj, 11. svibnja 2016. godine

Predsjednica Gradskog vijeća:                                                                                                
Ivana Šabić, prof.v.r. 

...............

Na temelju stavka 4. članka 15. 
Zakona o komunalnom gospodarstvu
(„Narodne novine“ br. 36/95, 70/97,128/99,
57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04,110/04,
38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11,
144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), članka 
35. Statuta Grada Sinja („Službeni glasnik
Grada Sinja“ broj 10/09 i 2/13) i stavka 3.
članka 5. Odluke o načinu povjeravanja 
komunalnih djelatnosti koje se financiraju
isključivo iz Proračuna Grada Sinja, te 
uvjetima i mjerilima za provedbu prikupljanja
ponuda ili javnog natječaja za povjeravanje tih 
poslova na temelju pisanog ugovora
(„Službeni glasnik Grada Sinja“ br. 2/08 i
4/14), Gradsko vijeće Grada Sinja na 24. 
sjednici održanoj dana 11. svibnja 2016.
godine, donijelo je

ODLUKU
o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje 

komunalne djelatnosti – održavanje
nerazvrstanih cesta u dijelu asfaltiranje

nerazvrstanih cesta

I

Za obavljanje komunalne djelatnosti –
održavanje nerazvrstanih cesta u dijelu
asfaltiranje nerazvrstanih cesta  na području 
Grada Sinja, temeljem ugovora o povjeravanju
poslova, izabire se tvrtka ASFALT-AB d.o.o.
Solin, Blaca, Ispod Osoja 31.
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II

            Izbrani ponuditelj obavljat će 
povjerene poslove sukladno Troškovniku
natječajne dokumentacije za asfaltiranje 
nerazvrstanih cesta na području Grada Sinja i 
prihvaćenoj ponudi, koji su sastavni dio ove 
Odluke.

III

Obavljanje komunalne djelatnosti iz
točke I ove Odluke povjerit će se izabranom 
ponuditelju na vrijeme od dvije godine.

IV

            Obnašateljica dužnosti gradonačelnika  
će s izabranim ponuditeljem zaključiti ugovor 
o povjeravanju obavljanja djelatnosti iz točke I 
ove Odluke sa sadržajem propisanim Zakonom
o komunalnom gospodarstvu.

V

Protiv ove Odluke žalba nije
dopuštena, već se može pokrenuti upravni 
spor.

Gradsko vijeće Grada Sinja 
Klasa: 363-01/16-01/18

Ur.broj: 2175/01-01-16-5
Sinj, 11. svibnja 2016. godine

Predsjednica Gradskog vijeća:                                                                                                         
Ivana Šabić, prof.v.r. 

................

  Na temelju stavka 4. članka 15. 
Zakona o komunalnom gospodarstvu
(„Narodne novine“ br. 36/95, 70/97,128/99,
57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04,110/04,
38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11,
144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), članka 
35. Statuta Grada Sinja („Službeni glasnik
Grada Sinja“ broj 10/09 i 02/13) i stavka 3.
članka 5. Odluke o načinu povjeravanja 
komunalnih djelatnosti koje se financiraju
isključivo iz Proračuna Grada Sinja, te 
uvjetima i mjerilima za provedbu prikupljanja
ponuda ili javnog natječaja za povjeravanje tih 
poslova na temelju pisanog ugovora
(„Službeni glasnik Grada Sinja“ br. 2/08 i
4/14), Gradsko vijeće Grada Sinja na 24. 

sjednici održanoj 11. svibnja 2016. godine,
donijelo je

ODLUKU
o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje 

stručnog nadzora nad radovima 
asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području 

Grada Sinja

I
            Za  obavljanje stručnog nadzora nad 
radovima asfaltiranja nerazvrstanih cesta na
području Grada Sinja, temeljem ugovora o 
povjeravanju poslova, izabire se tvrtka DELTA
POINT d.o.o. Split, Vukovarska 166.

II

            Izabrani ponuditelj obavljat će 
povjerene poslove sukladno prihvaćenoj 
ponudi koja čini  sastavni dio ove Odluke. 

III

            Obavljanje stručnog nadzora iz točke I 
ove Odluke povjerit će se izabranom 
ponuditelju na vrijeme od dvije godine.

IV

            Obnašateljica dužnosti gradonačelnika  
će s izabranim ponuditeljem zaključiti ugovor 
o povjeravanju obavljanja stručnog nadzora 
nad radovima asfaltiranja nerazvrstanih cesta
sa sadržajem propisanim Zakonom o
komunalnom gospodarstvu.

V

Protiv ove Odluke žalba nije
dopuštena, već se može pokrenuti upravni 
spor.

Gradsko vijeće Grada Sinja 
Klasa: 363-01/16-01/19

Ur.broj: 2175/01-01-16-5
Sinj, 11. svibnja 2016.godine

Predsjednica Gradskog vijeća:     
Ivana Šabić, prof.v.r. 

..............

Na  temelju članka 35. Statuta  Grada 
Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“, broj
10/09  i 2/13), članka 35. Zakona  o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi 
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(„Narodne novine” br. 33/01, 60/01, 129/05,
109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,
137/15) i članka 66. Zakona o poljoprivredi 
(„Narodne novine“ broj 30/15), Gradsko
vijeće Grada  Sinja  na 24. sjednici održanoj  
11. svibnja 2016. godine, donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE
PROGRAMA SUFINANCIRANJA
NABAVE SADNOG MATERIJALA

NA PODRUČJU GRADA SINJA 

Članak 1. 

U Programu sufinanciranja nabave
sadnog materijala na  području  Grada  Sinja  
(„Službeni glasnik Grada Sinja“, br. 11/09 i
5/13 – u daljnjem tekstu: Program), u točki IV. 
iza stavka 7. dodaje se novi stavak, stavak 8.
koji glasi: „Potpore male vrijednosti
dodjeljuju se sukladno pravilima EU o
pružanju državne potpore poljoprivredi i
ruralnom razvoju propisanim Uredbom
Komisije (EZ) br. 1408/2013 od 18. prosinca
2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora 
o funkcioniranju Europske unije na potpore
„de minimis“ u poljoprivrednom sektoru.“

Članak 2. 

U navedenom Programu, u točki  VI. 
stavak 4. mijenja se i glasi: „Ovaj Program
donesen je za naredno višegodišnje
razdoblje i može se provoditi do 31. prosinca
2020.godine“.

Članak 3. 

Ove II. izmjene i dopune Programa
sufinanciranja nabave sadnog materijala na
području  Grada  Sinja, stupaju na snagu osmi 
dan od dana objave u „Službenom glasniku
Grada Sinja“.

Gradsko vijeće Grada Sinja 
Klasa: 320-01/11-01/1

Urbroj:2175/01-01-16-14
Sinj, 11. svibnja 2016.godine

Predsjednica Gradskog vijeća 
Ivana Šabić, prof.v.r. 

..............

         Na  temelju članka 35. Statuta Grada 
Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“, broj

10/09  i  2/13), članka 35. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine” br. 33/01, 60/01, 129/05,
109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,
137/15) i članka 66. Zakona o poljoprivredi 
(„Narodne novine“ broj 30/15), Gradsko
vijeće Grada Sinja na 24. sjednici održanoj 11. 
svibnja 2016. godine, donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE
PROGRAMA SUFINANCIRANJA

PREMIJE OSIGURANJA U
POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU GRADA 

SINJA

Članak 1. 

Naziv Programa sufinanciranja
premije osiguranja u poljoprivredi na
području  Grada Sinja („Službeni   glasnik  
Grada Sinja“ br. 11/09 i 5/13, u daljnjem
tekstu: Program), mijenja se i glasi:
„Program potpore premije osiguranja u
poljoprivredi na  području  Grada Sinja“.

Članak 2. 

U točki 1.  stavku 1. Programa, riječi „i 
raspoloživih proračunskih sredstava“ 
zamjenjuju se riječima: „i planiranih 
proračunskih sredstava“, a iza riječi : 
„konvencionalnu“ dodaje se zarez i riječ: 
„integriranu“.

U točki 1. stavak 3. Programa, mijenja 
se i glasi:
„Potpora premije osiguranja u poljoprivredi
vršit će se na način: 
-Grad Sinj do 25% od plaćene premije 
osiguranja,
-Pravne i fizičke osobe najviše do 75% od  
plaćene premije osiguranja“. 

U točki 1. iza stavka 3. dodaje se novi 
stavak, stavak 4. koji glasi:
„Potpore male vrijednosti dodjeljuju se
sukladno pravilima EU o pružanju državne
potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju
propisanim Uredbom Komisije (EZ) br.
1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni
članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju 
Europske unije na potpore de minimis u
poljoprivrednom sektoru.“
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Članak 3. 

Točka 3. Programa, mijenja se i glasi:  
„Sve pravne i fizičke osobe koje su upisane u 
Upisnik poljoprivrednih gospodarstva
sukladno Pravilniku o upisu u Upisnik
poljoprivrednih gospodarstava („Narodne
novine“ broj:76/11 i 42/14), te korisnici
povlastice za akvakulturu sukladno Zakonu o
slatkovodnom ribarstvu ili povlastice za uzgoj
ribe i drugih morskih organizama prema
Zakonu o morskom ribarstvu, te su kod
osiguravajućeg društva zaključili policu 
osiguranja od elementarnih nepogoda za štete
iz ovog Programa i platili premiju“.

Članak 4. 

U točki 5., stavak 2. , podstavak 3. 
Programa, mijenja se i glasi:
„- dokaz da je upisan u Upisnik
poljoprivrednih gospodarstva sukladno
Pravilniku o upisu u
Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
(„Narodne novine“ broj:76/11 i 42/14), ili
korisnik
povlastice za akvakulturu sukladno Zakonu o
slatkovodnom ribarstvu ili korisnik povlastice
za uzgoj ribe i drugih morskih organizama
prema Zakonu o morskom ribarstvu“.

 U točki 5., stavak 2. , podstavak 3. 
Programa, mijenja se i glasi:
„-OIB korisnika potpore i broj žiro-računa sa 
IBAN-om“.

Članak 5. 

           U točki 7. Programa, stavak 1.mijenja 
se i glasi:
„Financijska sredstva za provedbu ovog
Programa osigurana su za 2016 godinu, a
planirana
za 2017. i 2018. godinu u Proračunu Grada 
Sinja.

Članak 6. 

           U  točki  7.  Programa, iza stavka 3. 
dodaje se novi stavak, stavak 4., koji glasi:
„Ovaj Program donesen je za višegodišnje
razdoblje i može se provoditi do 31. prosinca
2020.godine.

Članak 7. 

Ove II. Izmjene i dopune Programa
sufinanciranja premije osiguranja u
poljoprivredi na području Grada Sinja, stupaju 
na snagu osmog dana od dana objave u
„Službenom glasniku Grada Sinja“.

Gradsko vijeće Grada Sinja 
KLASA: 320-01/09-01/9

URBROJ: 2175/01-01-16-6
Sinj, 11. svibnja 2016.godine

Predsjednica Gradskog vijeća 
Ivana Šabić, prof.v.r. 

..................

Na temelju članka 35. toč. 2. Zakona o 
vlasništvu i drugim stvarnim pravima
(„Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99,
22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08,
38/09 i 153/09)            i članka 103. stavka 2. 
Zakona o cestama („Narodne novine“ broj
84/11,22/13,54/13, 148/13 i 92/14) i članka 35. 
Statuta Grada Sinja („Službeni glasnik Grada
Sinja“ broj 10/09 i 02/13), povodom zahtjeva
Grada Sinja, Dragašev prolaz 24/I, OIB:
03210055420,  Gradsko vijeće Grada Sinja  na 
24. sjednici održanoj dana 11. svibnja 2016.
godine, donijelo je

ZAKLJUČAK 
o ukidanju svojstva javnog dobra – puta na

dijelu čest. zem. 1891 K.O. Lučane 

I.
Ukida se svojstvo javnog dobra – puta

na dijelu čest. zem. 1891 K.O. Lučane u 
površini 1m2 označen kao lik iscrtan kosim 
crtama plave boje prema Geodetskom snimku
preklopljenom sa katastarskim planom
izrađenom od GEOGRAPHICA d.o.o. SPLIT 
od 17. svibnja 2013. godine, koja je sastavni
dio ovog Zaključka.  

II.
Ovaj Zaključak može se koristiti u 

dokazne svrhe u upravnom postupku kod
izdavanja rješenja o izvedenom stanju za
ozakonjenje nezakonito izgrađene zgrade.             

III.

Ovaj Zaključak dostavit će se 
Općinskom sudu u Splitu, Stalna služba u Sinju 
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radi provedbe brisanja statusa javnog dobra –
put na dijelu  čestice zemljišta navedene u 
točki I. ovog Zaključka u zemljišnoj knjizi i 
uknjižbi prava vlasništva Grada Sinja.

Gradsko vijeće Grada Sinja 
Klasa: 940-01/16-01/11
Urbroj: 2175/01-01-16-3

Sinj, 11. svibnja 2016. godine

  Predsjednica Gradskog vijeća:  
                   Ivana Šabić prof.v.r. 

................

Na temelju članka 35. toč. 2. Zakona o 
vlasništvu i drugim stvarnim pravima
(„Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99,
22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08,
38/09 i 153/09)            i članka 103. stavka 2. 
Zakona o cestama („Narodne novine“ broj
84/11,22/13,54/13, 148/13 i 92/14) i članka 35. 
Statuta Grada Sinja („Službeni glasnik Grada
Sinja“ broj 10/09 i 02/13), povodom zahtjeva
Branka Petričevića, p. Ivana , Obrovac Sinjski 
226, 21241 Obrovac Sinjski,
OIB:80447716441,  Gradsko vijeće Grada 
Sinja na 24. sjednici održanoj dana 11. svibnja
2016. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK 
o ukidanju svojstva javnog dobra – puta na

dijelu čest. zem. 16 K.O. Obrovac Sinjski 

I.

Ukida se svojstvo javnog dobra – puta
na dijelu čest. zem. 16 K.O. Obrovac Sinjski u
površini 37 m2 označen kao lik pravokutnog 
oblika iscrtan pravokutnicima prema
Geodetskom situacijskom nacrtu s prikazom
dijela objekta u svrhu ukidanja svojstva javnog
dobra put na dijelu č. zem 16 K.O. Obrovac 
Sinjski, izrađenog od Davora Vire, Ureda 
ovlaštenog inženjera geodezije iz Splita 02.05.
2016. godine, koja je sastavni dio ovog
Zaključka.  

II.

Ovaj Zaključak može se koristiti u 
dokazne svrhe u upravnom postupku kod
izdavanja rješenja o izvedenom stanju za
ozakonjenje nezakonito izgrađene zgrade. 

III.

Ovaj Zaključak dostavit će se 
Općinskom sudu u Splitu, Stalna služba u Sinju 
radi provedbe brisanja statusa javnog dobra –
put na dijelu  čestice zemljišta navedene u 
točki I. ovog Zaključka u zemljišnoj knjizi i 
uknjižbi prava vlasništva Grada Sinja.

Gradsko vijeće Grada Sinja 
Klasa: 940-01/16-01/12
Urbroj: 2175/01-01-16-3

Sinj, 11. svibnja 2016. godine

Predsjednica Gradskog vijeća:                                                    
                 Ivana Šabić prof.v.r. 

...............

Na temelju članka 35. toč. 2. Zakona o 
vlasništvu i drugim stvarnim pravima
(„Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99,
22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08,
38/09 i 153/09)            i članka 123. do 133. 
Zakona o cestama („Narodne novine“ broj
84/11,22/13,54/13, 148/13 i 92/14) i članka 35. 
Statuta Grada Sinja („Službeni glasnik Grada
Sinja“ broj 10/09 i 02/13), povodom zahtjeva
Grada Sinja, Dragašev prolaz 24/I, OIB:
.03210055420, Gradsko vijeće Grada Sinja na 
24. sjednici održanoj dana, 11. svibnja 2016.
godine, donijelo je

ZAKLJUČAK 
o pokretanju postupka evidentiranja stvarnog

stanja javnog dobra u općoj uporabi – 
nerazvrstanih cesta u vlasništvu Grada Sinja

za 2016. godinu

I

Pokreće se postupak evidentiranja 
stvarnog stanja javnog dobra u općoj uporabi 
– nerazvrstanih cesta u vlasništvu Grada Sinja
za 2016. godinu, i to za:

- katastarsku čest. zem 1083 i dr. K.O. 
Radošić u zaseoku Medvidi, sve prema 
Geodetskom snimku stvarnog položaja
prometnice u zaseoku Medvidi
(Radošić) izrađenoj od Geoid d.o.o. , 
Ured za geodetske poslove, Sinj,
Šetalište A. Stepinca 2, od travnja
2016. godine koja čini sastavni dio 
ovoga Zaključka; 

- katastarsku čest. zem 602/1 i dr. K.O. 
Radošić u zaseoku Klanac, sve prema 
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Geodetskom snimku stvarnog položaja
nerazvrstane lokalne prometnice u
zaseoku Klanac (Radošić) izrađenoj od 
Geoid d.o.o. , Ured za geodetske
poslove, Sinj, Šetalište A. Stepinca 2,
od prosinca 2015 . godine koja čini 
sastavni dio ovoga Zaključka; 

- katastarsku čest. zem 1944/1. K.O. 
Brnaze, sve prema Geodetskom snimku
stvarnog položaja Dalmatinske ulice
(koja predstavlja u naravi
nerazvrstanu cestu u zaseoku Budimiri
u Sinju) izrađenoj od Geoid d.o.o. , 
Ured za geodetske poslove, Sinj,
Šetalište A. Stepinca 2, od prosinca
2015 . godine koja čini sastavni dio 
ovoga Zaključka; 

- katastarsku čest. zem 3651 i dr.  K.O. 
Glavice, sve prema Geodetskom
snimku stvarnog položaja nerazvrstane
lokalne prometnice preklopljene na
DOF 5/11, (lokacija Jenjići Glavice, 
koja predstavlja javno dobro u općoj 
uporabi – nerazvrstanu cestu u
vlasništvu Grada Sinja), izrađenoj od 
Geoid d.o.o., Ured za geodetske
poslove, Sinj, Šetalište A. Stepinca 2,
od prosinca 2015. godine koja čini 
sastavni dio ovoga Zaključka, i  

- katastarsku čest. zem.1944/1  i dr. 
K.O. Glavice, sve prema Geodetskom
snimku stvarnog položaja prometnice
u zaseoku Ljubičići i Masnići, (koja 
predstavlja javno dobro u općoj 
uporabi – nerazvrstanu cestu u
vlasništvu Grada Sinja), izrađenoj od 
Geoid d.o.o., Ured za geodetske
poslove, Sinj, Šetalište A. Stepinca 2,
travanj 2016. godine koja čini sastavni 
dio ovoga Zaključka.  

II.

Ovaj Zaključak može se koristiti u 
dokazne svrhe u upravnom postupku izrade
geodetskih elaborata izvedenog stanja
nerazvrstanih cesta navedenih u točci I. ovog 
Zaključka, čija izrada će teretiti sredstva 
proračuna Grada Sinja.   

III.

Ovaj Zaključak dostavit će se 
izrađivaču geodetskih elaborata izvedenog 
stanja nerazvrstanih cesta navedenih u točci I. 
ovog Zaključka radi provedbe u zemljišnoj 
knjizi i katastru zemljišta.

Gradsko vijeće Grada Sinja 
Klasa: 940-01/16-01/2

Urbroj: 2175/01-01-16-8
Sinj, 11. svibnja 2016. godine

Predsjednica Gradskog vijeća:                                                        
                   Ivana Šabić prof.v.r. 

.............

       Temeljem članka 26. stavak 3. Zakona o 
vodama ("Narodne novine" broj 153/09),
članka 35. Statuta Grada Sinja („Službeni 
glasnik Grada Sinja“ br. 10/09, 02/13) i
članka 4. Odluke o naknadi za razvoj na 
području Grada Sinja („Službeni glasnik 
Grada Sinja“ br. 05/15), Gradsko vijeće 
Grada Sinja na 24. sjednici održanoj 11.
svibnja 2016.godine, donijelo je

PLAN UTROŠKA SREDSTAVA NAKNADE
ZA RAZVOJ KOMUNALNO VODNIH

GRAĐEVINA NA PODRUČJU GRADA 
SINJA PRIKUPLJENIH U 2015. I

PLANIRANIH PRIKUPITI U 2016.G.

 Članak 1. 
Planom utroška sredstava prikupljenih

s osnove naknade za razvoj komunalno vodnih
građevina na području Grada Sinja u 2015.g. i 
planiranih sredstava naknade za razvoj u
2016.g. utvrđuje se plan projektiranja i 
gradnje komunalnih vodnih građevina na 
području Grada Sinja koji će se realizirati 
sukladno prikupljenim sredstvima. Planom se
određuje procijenjeni iznos ulaganja i izvor 
financiranja.

Članak 2. 
 Pod komunalnim vodnim građevinama 
iz članka 1. Ovog Plana podrazumijevaju se 
projektiranje i izgradnja građevina za javnu 
vodoopskrbu i građevina za javnu odvodnju. 

Članak 3. 
Tijekom godine dana od dana

donošenja Plana, financirati će se 
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projektiranje i gradnja komunalnih vodnih
građevina na području grada Sinja u ukupnom 
procijenjenom iznosu od 1.424.000,00 kn kako
slijedi:
Red.broj Opis Procijenjena

vrijednost
ulaganja (kn)

Planiran rok Izvor
sredstava

Napomena

1. Sustav odvodnje i
UPOV na području 
aglomeracije Sinj
(Brnaze, Sinj.
Glavice)

700.000,00 U tijeku Naknada za
razvoj i
Proračun 
Grada Sinja

projektiranje

2. Vodovodna linija
Šimleša, Bajagić

70.000,00 45 dana Naknada za
razvoj

izgradnja

3. Vodovodna linija
Jukići-Termofriz, 
Brnaze

300.000,00 90 dana Naknada za
razvoj

izgradnja

4. Vodovodna linija
Masnić, Glavice

60.000,00 45 dana Naknada za
razvoj

izgradnja

5. Vodovodna linija
Poljakova glavica,
Glavice

180.000,00 60 dana Naknada za
razvoj

izgradnja

6. Vodovodna linija

Masle-Paštar,

Brnaze

114.000,00 60 dana Naknada za

razvoj

izgradnja

UKUPNO 1.424.000,00kn

Projektiranje i gradnja komunalnih vodnih
građevina iz stavka 1. ovog članka financirati 
će se iz sredstava kako slijedi: 

- 224.490,60 kn – sredstva naknade za
razvoj, prikupljena u 2015.g.

- 1.000.000,00 kn – planirano prikupiti
sredstava naknade za razvoj u 2016.g.

- 200.000,00 kn – pozicija 111,
Proračuna Grada Sinja za 2016.g. 

Članak 4. 

      Ovaj Plan objaviti će se u „Službenom 
glasniku Grada Sinja“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA SINJA 
Klasa: 361-01/16-01/23
Ur.br.: 2175/01-01-16-2

Sinj, 11. svibnja 2016. godine

Predsjednica Gradskog vijeća:                                                         
                   Ivana Šabić prof.v.r. 

.............

Na temelju članka 35. Statuta Grada 
Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ broj
10/09 i 02/13) i članka 9. st. 6. Odluke o 
uvjetima i postupku raspolaganja sa
zemljištem na području Gospodarske zone 
Kukuzovac Sinj („Službeni glasnik Grada
Sinja“ broj 08/11, 09/11, 11/11, 03/15 i
04/15), na prijedlog Obnašateljice dužnosti
gradonačelnika Grada Sinja, Gradsko vijeće 
Grada Sinja na 24. sjednici održanoj dana 11.
svibnja 2016. godine, donijelo je

Z A K LJ U Č A K 

o prihvaćanju zahtjeva društva „FINE 
GOLD“ d.o.o., Sinj za produljenje roka za

pribavljanje uporabne dozvole, započinjanja s 
obavljanjem djelatnosti i zapošljavanja

I.

Prihvaća se zahtjev društva „FINE 
GOLD“ d.o.o., Sinj za produljenje roka za
pribavljanje uporabne dozvole, započinjanja s 
obavljanjem djelatnosti i zapošljavanja, koji
sukladno zaključenom kupoprodajnom 
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ugovoru ističe 18.07.2016. godine, za 
razdoblje od daljnjih 6 mjeseci, odnosno do
18.01.2017. godine.

II.

Zadužuje se Upravni odjel za
prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, 
gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada
Sinja za provedbu ovog Zaključka. 

III.

 Ovaj Zaključak će se objaviti u 
„Službenom glasniku Grada Sinja“.

Gradsko vijeće Grada Sinja 
Klasa: 944-01/11-01/33

Urbroj: 2175/01-01-16-11
Sinj, 11. svibnja 2016. god

Predsjednica Gradskog vijeća: 
Ivana Šabić, prof.v.r. 

............

II  GRADONAČELNIK 

KLASA: 121-01/16-01/14
URBROJ: 2175/01-03-16-1
Sinj, 12. svibnja 2016. godine

Na temelju članka 53. Statuta Grada 
Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“
br.10/09 i 02/13)  i čl. 39. Odluke o  izboru 
članova vijeća mjesnih odbora na području 
Grada Sinja («Službeni glasnik Grada Sinja»
br. 02/15) Obnašateljica dužnosti
gradonačelnika, Zamjenica gradonačelnika 
Grada Sinja, Kristina Križanac,
struč.spec.oec., dana 12. svibnja 2016. godine,  
donijela je

O D L U K U
o visini naknade za rad članovima tijela za 

pripremu i provedbu izbora za članove Vijeća 
mjesnog odbora Sinj, zaposlenike Gradske

uprave koji će obavljati poslove za 
Povjerenstvo, te ostale koji sudjeluju u

provedbi izbora za članove vijeća mjesnih 
odbora

I.
Ovom Odlukom određuje se visina 

naknade za rad članovima tijela za pripremu i 
provedbu izbora za članove Vijeća mjesnog 
odbora Sinj, (dalje: Vijeća MO Sinj), 
zaposlenike Gradske uprave koji će obavljati 
poslove za Povjerenstvo, te ostale koji
sudjeluju u provedbi izbora za članove vijeća 
mjesnih odbora.

Pravo na naknadu imaju: predsjednik,
potpredsjednik i članovi stalnog sastava 
Gradskog izbornog povjerenstva, članovi 
proširenog sastava Gradskog izbornog
povjerenstva, predsjednik, potpredsjednik i
članovi biračkih odbora, zaposlenici  Gradske 
uprave koji će obavljati poslove za 
Povjerenstvo, te ostali koji sudjeluju u
provedbi izbora za članove vijeća mjesnih 
odbora.

II.
Predsjedniku stalnog sastava

Gradskog izbornog povjerenstva za izbor
članova Vijeća MO određuje se  naknada u 
iznosu od 800,00 kuna, neto.
Potpredsjedniku i  članovima  stalnog sastava 
Gradskog izbornog povjerenstva određuje se 
naknada u iznosu od 650,00 kuna neto, po
osobi.

III.
Članovima  proširenog sastava 

Gradskog izbornog povjerenstva određuje se 
naknada u iznosu od 300,00 kuna neto, po
osobi.

IV.
Predsjedniku, potpredsjedniku i

članovima biračkih odbora, određuje se 
naknada u iznosu od 250,00 kuna neto, po
osobi.

V.
Zaposlenicima Gradske uprave koji će 

obavljati  stručne i administrativne poslove za 

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

G R A D S I NJ
GRADONAČELNIK 
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Povjerenstvo i provedbu izbora, određuje se 
naknada u iznosu od 300,00 kuna neto, po
osobi.

VI.
Naknada za rad na dan izbora za

Vijeća MO pripada i dežurnom matičaru 
prema ispostavljenom računu Ureda državne 
uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji, a
naknada u iznosu od 150,00 kn neto po osobi
pripada i spremačice, domare ili druge osobe 
koji su na dan izbora sudjelovali u pripremi
biračkih mjesta (otvaranju, uređivanju i 
zatvaranju biračkih mjesta koja se nalaze u 
osnovnim školama ili dječjim vrtićima) za 
glasovanje, popis kojih osoba će dostaviti 
ravnatelji ustanova u kojima su se nalazila
takva biračka mjesta.“.

VII.
Naknade za rad po odredbama ove

Odluke  isplaćuju  su na žiro račun svakog 
korisnika ili gotovinski na Blagajni Grada
Sinja, nakon objave službenih rezultata izbora
i u skladu s posebnim nalogom
gradonačelnika. 

VIII.
Sredstva za provođenje izbora za 

članove vijeća Mjesnih odbora na području 
Grada Sinja osiguravaju se u Proračunu 
Grada Sinja.
Gradsko izborno povjerenstvo odgovorno je

za raspodjelu i trošenje sredstava, te dodjelu
odgovarajućih sredstava izbornim tijelima koja 
obuhvaćaju i sredstava za naknadu obavljanja 
stručnih, administrativnih i tehničkih poslova. 

IX.
Izborno povjerenstvo će objaviti 

cjelovito izvješće o visini troškova izbora i 
načinu njihova korištenja, u roku od 30 dana 
od dana objave službenih rezultata izbora na
internetskim stranicama Grada Sinja.

X.
Ova Odluka stupa na snagu danom

donošenja, a objavit će se u "Službenom 
glasniku Grada Sinja“

Obnašateljica dužnosti gradonačelnika 
Zamjenica gradonačelnika 

Kristina Križanac, struč.spec.oec.v.r. 
...........

Na  temelju članka 35.  Statuta  Grada 
Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“, broj
10/09  i  2/13), članka 35. Zakona  o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine”, br. NN 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11,
144/12, 19/13, 137/15), i članka 66. Zakona o 
poljoprivredi („Narodne novine“ broj 30/15),
Zamjenica gradonačelnika, obnašateljica 
dužnosti gradonačelnika Kristina Križanac, 
donijela je

Izmjene i dopune
Programa poticanja razvitka poljoprivrede na

području Grada Sinja 
za razdoblje 2013. – 2015. godine

Članak 1. 

Naziv Programa poticanja razvitka
poljoprivrede na području Grada Sinja za 
razdoblje 2013. – 2015. godine, KLASA: 320-
01/13-01/3, Urbroj: 2175/01-03-13-1 od
25.veljače 2013. godine, dalje u tekstu: 
Program, mijenja se i glasi: „Program
poticanja razvitka poljoprivrede na području 
Grada Sinja za razdoblje 2016. - 2020.
godine“.

Članak 2. 
U točki II. ovog Programa, iza stavka 1. 

dodaje se novi stavak, stavak 2., koji glasi:
„Potpore se dodjeljuju sukladno pravilima EU
o pružanju državne potpore poljoprivredi i
ruralnom razvoju propisanim Uredbom
Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca
2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora 
o funkcioniranju Europske unije na potpore de
minimis u poljoprivrednom sektoru.“

Članak 3. 
U točki 6. ovog Programa, stavak 3. 

mijenja se i glasi: „Ovaj Program donesen je
za naredno višegodišnje razdoblje, a može se
provoditi do 31.prosinca 2020. godine“.

Članak 4. 
Ove Izmjene i dopune Programa,

stupaju na snagu danom donošenja, a biti će 
objavljene u „Službenom glasniku Grada
Sinja“.

KLASA: 320-01/13-01/3
URBROJ: 2175/01-03-16-7

Sinj, 10. svibnja 2016.godine
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Obnašateljica dužnosti
gradonačelnika Gada Sinja 
Zamjenica gradonačelnika                                                                                    

Kristina Križanac, struč.spec.oec.v.r. 
...................

KLASA: 940-01/14-01/7
URBROJ: 2175/01-03-16-18
Sinj, 14. travnja 2016. godine

 Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj 
i područnoj ( regionalnoj) samoupravi (NN br. 
33/01,  60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 
109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 
53. Statuta Grada Sinja (Službeni glasnik Grada
Sinja broj 10/09 i 02/13) sukladno stavku 3.
članka 176. Zakona o prostornom uređenju 
(„Narodne novine“ 153/13) Grad Sinj ,
Dragašev prolaz 24/I, 21230 Sinj OIB:
.03210055420 zastupan po zakonskom
zastupniku Obnašateljici dužnosti
gradonačelnika Grada Sinja Zamjenici 
gradonačelnika, Kristini Križanac, u predmetu 
po zahtjevu Marka Bilandžića pok. Stipe, 
Čitluk 94/B, 21230 Sinj, OIB: 77591287805
dana 14. travnja 2016. godine donio je

Z A K LJ U Č A K 
o prodaji nekretnine čest. zem. 361/9 Z.U. 141 

K.O. Karakašica

I.
Prodaje se Marku Bilandžiću pok. 

Stipe, Čitluk 94/B, 21230 Sinj, dio nekretnine
označene kao čest. zem. 361/9 Z.U. 141 K.O. 
Karakašica, ukupne površine 3.417 m2, u
površini 2000,00 m2 oblikovano kako je to
prikazano na kopiji katastarskog plana Mj
1:2880 koja čini sastavni dio Rješenja  o 
utvrđivanju građevinske čestice Splitsko 
dalmatinske županije, Upravnog odjela za
prostorno uređenje, Ispostava Sinj, Klasa. 
UP/I-350-05/15-05/000008, Urbroj: 2181/1-
11-00-05/04-05-0002 od 05.05.2015. godine
kao nova čestica zemlje oznake 361/18 na
temelju Rješenja o izvedenom stanju Klasa:

UP/I- 362-02/12-07/0208, Ur. Broj 2181/1-11-
05-13-10 od SDŽ, Upravnog odjela za
prostorno uređenje, Ispostava Sinj  od 11. 
studenog 2013. godine.

II.
Utvrđuje se kupoprodajna cijena u 

iznosu 42,56 kn/m2 koja se bazira na
prosječnoj vrijednosti nekretnina za K.O. 
Bitelić i Karakašicu koju je dalo Ministarstvo 
financija- Porezna uprava , Područni ured 
Dalmacija, Ispostava Sinj Klasa: 410-20/16-
01/34, Ur.broj: 513-07-29-07-16-02 od 07. 03.
2016. godine, što za površinu od 2000,00 m2

iznosi 85.120,00 kn.

III.
  Temeljem ovog zaključka 
Gradonačelnik Grada Sinja će u svojstvu 
prodavatelja zaključiti s Markom Bilandžić 
pok. Stipe, Čitluk 94/B, 21230 Sinj u svojstvu 
kupca, Kupoprodajni ugovor u kojem će 
detaljno regulirati prava i obveze ugovornih
strana.

IV.
Za provođenje ovog Zaključka 

zadužuje se Upravni odjel za prostorno
uređenje, komunalne djelatnosti, gospodarstvo 
i upravljanje imovinom.

Zamjenica gradonačelnika: 
             Kristina Križanac struč. spec. oec.v.r. 

...............

KLASA: 944-01/16-01/3
URBROJ: 2175/01-03-16-1
Sinj, 11. travnja 2016. godine

Na temelju članka 48. st. 2. Zakona o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi (NN br. 33/01, 60/01-
vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 
125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 53. 
Statuta Grada Sinja (Službeni glasnik Grada
Sinja broj 10/09 i 02/13), članka 11. Odluke o 
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uvjetima i raspolaganja sa zemljištem na
području Gospodarske zone Kukuzovac 
("Službeni glasnik Grada Sinja" broj 08/11,
09/11, 11/11, 03/15 i 04/15), Obnašateljica
dužnosti gradonačelnika, Zamjenica 
gradonačelnika, Kristina Križanac, 
struč.spec.oec., dana 11.04. 2016. godine, 
donijela je

ZAKLJUČAK 
o raspisivanju natječaja za prodaju / pravo 

građenja građevinskog zemljišta na području 
Gospodarske zone Kukuzovac

I.
 Raspisuje se natječaj za prodaju/pravo 
građenja građevinskog zemljišta na području 
Gospodarske zone Kukuzovac, na području 
cijele I.- faze izgradnje zone, sve sukladno
tekstu natječaja u prilogu, a koji natječaj će se 
u cijelosti  objaviti na oglasnoj ploči Grada 
Sinja i web stranicama: www.sinj.hr i
www.gzk.hr, dok će se obavijest o istom 
objaviti u dnevnom listu „ Slobodna
Dalmacija“ .

II.
Prijave na natječaj podnose se u roku 

od 15  dana od dana objavljivanja natječaja. 

III.
Zadužuje se Upravni odjel za

prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, 
gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada
Sinja za provedbu ovog Zaključka. 

IV.
 Ovaj Zaključak će se objaviti u 
Službenom glasniku Grada Sinja.

Obnašateljica dužnosti gradonačelnika 
Zamjenica gradonačelnika 

Kristina Križanac, struč.spec.oec.v.r. 
.................

KLASA: 700-01/14-01/4
UR.BROJ: 2175/01-03-16-4
Sinj, 23. ožujka 2016. godine

 Na temelju članka 48. Zakona o 
lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi 
(NN 33/01, 60/01, 125/05, 109/07, 125/08,
36/0, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i članka 
53. Statuta Grada Sinja (Službeni glasnik
Grada Sinja broj 10/09 i 02/13), Obnašateljica
dužnosti gradonačelnika Grada Sinja, 
Zamjenica gradonačelnika, Kristina Križanac, 
struč.spec.oec.,  dana 23. ožujka 2016. godine,  
donijela je

Z A K L J U Č A K 
o sklapanju izvansudske nagodbe

 Članak 1. 

Pristupa se sklapanju izvansudske
nagodbe-sporazuma glede okončanja 
parničnog postupka koji se po tužbi Dijane 
Župić iz Sinja protiv Grada Sinja, vodi kod 
Općinskog suda u Splitu, Stalne službe u Sinju, 
pod poslovnim brojem P-120/1, 1, Sinj, radi
isplate razlike plaće. 

Izvansudskoj nagodbi iz prethodnog
stavka pristupa se s ciljem okončanja 
predmetnog parničnog postupka i u tom smislu 
izbjegavanja plaćanja daljnjih nepotrebnih  
troškova, budući je Presudom Upravnog suda 
u Splitu, broj Uslrs – 39/14-8 od 03. prosinca
2015. godine, poništeno Rješenje
Gradonačelnika Grada Sinja, Klasa: UP/I-
112-01/14-01/1, Urbroj: 2175/01-03-14-1 od
24. siječnja 2014. godine, kojim se Dijana 
Župić, Borićevac 25, Sinj, razrješuje dužnosti 
ravnateljice ustanove Dječji vrtić „Bili cvitak“ 
Sinj, s danom 16. studenoga 2010. godine, a
zatim sukladno pravnom shvaćanju Upravnog 
suda i doneseno Rješenje o obustavi postupka
razrješenja Dijane Župić, Borićevac 25, Sinj, 
sa dužnosti ravnateljice ustanove Dječji vrtić 
„Bili cvitak“ Sinj na Prijedlog Upravnog
vijeća ustanove Dječji vrtić „Bili cvitak“ Sinj 
od 05. listopada 2010. godine, a iz svega
navedenog neprijeporno da je Grad Sinj u
obvezi postupiti po tužbenom zahtjevu.

Članak 2. 

Sporazumom – Izvansudskom
nagodbom kao u predloženom tekstu, ugovorne
će strane urediti međusobne odnose i 
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podmirivanje tražbina na način, da će Grad 
Sinj kao osnivač ustanove dječji vrtić Bili 
Cvitak Sinj, u roku 15 dana od zaključivanja 
Sporazuma, doznačiti ustanovi  iznos od 
130.551,99 kn, od kojeg bruto iznosa na ime
razlike plaće Radnika ostvarene u razdoblju od 
veljače 2011. godine do kolovoza 2012. 
godine, Vrtić kao poslodavac treba uplatiti 
potrebna javna davanja (doprinosi, prirez i
porez), doprinose na plaću, troškove postupka, 
a preostali neto iznos - Dijani Župić. 

Članak 3. 

Prijedlog teksta izvansudske nagodbe
je sastavni dio ovog Zaključka. 

Članak 4. 

Zadužuje se Ured Grada, Grada Sinja
za provedbu ovog Zaključka.

Članak 5. 

 Ovaj Zaključak će se objaviti u 
Službenom glasniku Grada Sinja.

Obnašateljica dužnosti gradonačelnika 
Zamjenica gradonačelnika 

Kristina Križanac, struč.spec.oec.v.r. 
..............

KLASA: 944-01/16-01/3
URBROJ: 2175/01-03-16-3
Sinj, 09. svibnja 2016. godine

Na temelju članka 48. st. 2. Zakona o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi (NN br. 33/01, 60/01-
vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 
125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 53. 
Statuta Grada Sinja (Službeni glasnik Grada
Sinja broj 10/09 i 02/13), Obnašateljica
dužnosti gradonačelnika, Zamjenica 
gradonačelnika Kristina Križanac, 

struč.spec.oec., dana 09.05. 2016. godine, 
donijela je

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za 
provedbu Natječaja za prodaju/pravo 

građenja građevinskog zemljišta na području 
GZK, na području cijele I.- faze izgradnje 

zone od 09. svibnja 2016. god.

I.

Prihvaća se Izvješće Povjerenstva za 
provedbu Natječaja za prodaju/pravo građenja 
građevinskog zemljišta na području GZK, na 
području cijele I.- faze izgradnje zone od 
09.05. 2016. godine.

II.

Za provedbu ovog Zaključka zadužuje 
se Upravni odjel za prostorno uređenje, 
komunalne djelatnosti, gospodarstvo i
upravljanje imovinom Grada Sinja.

Obnašateljica dužnosti gradonačelnika 
Zamjenica gradonačelnika 

Kristina Križanac, struč.spec.oec.v.r. 
...............

Klasa: 402-01/16-01/47
Urbroj: 2175/01-03-16-1
Sinj, 21. ožujka 2016. godine

 Na temelju članka 48. Zakona o 
lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi  
(NN br. 33/01, 60/01- vjerodostojno
tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 
150/11 i 144/12 i 19/13), članka 53. Statuta 
Grada Sinja (Službeni glasnik Grada Sinja
broj 10/09 i 02/13), Obnašateljica dužnosti
gradonačelnika Grada Sinja, Zamjenica 
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gradonačelnika, dana  21. ožujka 2016. 
godine, donijela je

Z A K L J U Č A K  
o odobravanju sredstava u iznosu od
18.000,00 kuna Gradskom društvu

Crvenoga križa Sinj za uskrsne poklon-
pakete  korisnicima zajamčene minimalne 

naknade s područja Grada Sinja  

I
Odobravaju se sredstva u iznosu od

18.000,00 kuna Gradskom društvu Crvenoga
križa Sinj za uskrsne poklon-pakete
korisnicima zajamčene minimalne naknade s 
područja Grada Sinja. 

II
  Sredstva iz točke I ovog Zaključka 
isplatit će se na teret programa 1006 Socijalna 
skrb, aktivnost 10061 - Pomoć socijalno 
ugroženim obiteljima, pozicija 47-Ostale
naknade građanima i kućanstvima iz 
proračuna - naknade u novcu. 

Obnašateljica dužnosti gradonačelnika                                                                                       
Zamjenica gradonačelnika: 

Kristina Križanac, struč.spec.oec.v.r. 
............

Klasa: 402-01/16-01/71
Urbroj: 2175/01-03-16-2
Sinj, 18. travnja 2016. godine

Na temelju članka 48. Zakona o 
lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi 
(NN br. 33/01, 60/01- vjerodostojno
tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 
150/11, 144/12 i 19/13) i članka 53. Statuta 
Grada Sinja (“Službeni glasnik Grada Sinja”
broj 10/09 i 02/13) Obnašateljica dužnosti
gradonačelnika Grada Sinja, Zamjenica 
gradonačelnika Grada Sinja, dana 18. travnja 
2016. godine donijela je

Z A K L J U Č A K 
o odobravanju sredstava u iznosu od

10.000,00 kuna Župnom uredu sv. Nikole u
Bajagiću – Obrovcu kao financijska potpora 

za realizaciju projekta obnove i uređenja 
kapele Sv. Nikole na Hanu

I

Odobravaju se sredstava u iznosu od
10.000,00 kuna Župnom uredu sv. Nikole u
Bajagiću – Obrovcu kao financijska potpora za 
realizaciju projekta obnove i uređenja kapele 
Sv. Nikole na Hanu.

II

            Sredstva iz točke I ovog Zaključka 
isplatit će se na teret programa 1008 – 
Donacije udrugama i ostalim korisnicima,
aktivnost 100801 – Potpore za rad udruga i
ostalih korisnika, pozicija 62 – Tekuće 
donacije – vjerske zajednice.

Obnašateljica dužnosti gradonačelnika 
Zamjenica gradonačelnika: 

Kristina Križanac, struč.spec.oec.v.r. 
............

Klasa: 013-01/16-01/1
Ur.broj: 2175/01-03-16-1
Sinj, 12. svibnja 2016. godine

Na temelju članka 53. Statuta Grada 
Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“
br.10/09 i 02/13)  i čl. 25. st. 3. Odluke o  
izboru članova vijeća mjesnih odbora na 
području Grada Sinja   («Službeni glasnik 
Grada Sinja» br. 02/15) Obnašateljica
dužnosti gradonačelnika, Zamjenica 
gradonačelnika Grada Sinja, Kristina 
Križanac, struč.spec.oec., dana 12. svibnja 
2016. godine, donijela je
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R J E Š E NJ E
o imenovanju stalnog sastava Gradskog

izbornog povjerenstva za provedbu izbora za
članove vijeća mjesnog odbora Sinj 

I.
U stalni sastav Gradskog izbornog

povjerenstva za provedbu izbora za članove 
vijeća mjesnog odbora Sinja ( u daljnjem 
tekstu: Izborno povjerenstvo) imenuju se:

1. Ivan Medvid, za predsjednika,
2. Tonći Pletikosić, za potpredsjednika 
3. Nina Boko Barać, za člana 
4. Ivan Jadrijević, za člana 
5. Ivana Šušnjara, za člana 
6. Tanja Jukić-Bračulj, za člana 

II.
Izborno povjerenstvo:

- izravno brine o zakonitoj pripremi
i provedbi izbora za članove 
vijeća, 

- obavlja sve tehničke pripreme za 
obavljanje izbora,

- ovjerava očitovanja kandidata o 
prihvaćanju kandidature za 
članove vijeća,  

- propisuje i objavljuje obrasce u
postupku pripreme i provedbe
izbora za članove vijeća, 

- propisuje i objavljuje obvezatne
upute za rad biračkih odbora,  

- na temelju pravovaljanih
prijedloga objavljuje
kandidacijske liste, te sastavlja i
objavljuje zbirnu listu svih
kandidacijskih lista za izbor
članova vijeća, 

- određuje biračka mjesta za izbore 
članova vijeća, 

- imenuje i raspušta biračke 
odbore,

- nadzire rad biračkih obora na 
biračkim mjestima, 

- nadzire pravilnost izborne
promidžbe za izbor članova vijeća 
u skladu s ovom Odlukom,

- prikuplja i zbraja rezultate
glasovanja na biračkim mjestima, 

- objavljuje rezultate izbora za
članove vijeća, 

- obavlja i druge poslove određene 
zakonom u svezi provedbe izbora
za članove vijeća. 

III.
 Stručne, upravne i administrativne 
poslove Povjerenstva obavlja Ured Grada,
Grada Sinja.

IV.
Ovlašćuje se Izborno povjerenstvo da 

može koristiti pečat Ureda Grada, Grada Sinja 
(u daljnjem tekstu: Pečat). 
Izborno povjerenstvo može Pečat koristiti 
isključivo za radnje u svezi provedbe 
raspisanih izbora.
Za uporabu Pečata se zadužuje i odgovara 
predsjednik Izbornog povjerenstva.

V.
Određuje se da će sjedište Izbornog 

povjerenstva za vrijeme rada na provedbi
izbora članova vijeća mjesnih odbora biti u 
Gradskoj upravi Grada Sinja, I. kat, soba broj
31, Dragašev prolaz 24, 21230 Sinj, a na sam
dan izbora u Gradskoj vijećnici Grada Sinja, 
Dragašev prolaz 24, Sinj.

VI.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom

donošenja i objavit će se u «Službenom 
glasniku Grada Sinja».

Obnašateljica dužnosti gradonačelnika 
Zamjenica gradonačelnika 

Kristina Križanac, struč.spec.oec. v.r. 
.............


