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I  GRADSKO VIJEĆE 

 

               Temeljem članka 32. Zakona o 

izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 

144/20.), i članka 35., 48. i 123. Statuta Grada 

Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ br. 

10/09, 02/13 i 02/18), na prijedlog Odbora za 

Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost, 

Gradsko vijeće Grada Sinja na svojoj 36. 

sjednici održanoj 11. ožujka 2021. godine 

donijelo je  

Z A K LJ U Č A K 

o prihvaćanju prijedloga za 

promjenu/donošenje novog  Statuta Grada 

Sinja i  utvrđivanju Nacrta  Statuta Grada 

Sinja 

 

 

I. 

       Prihvaća se Prijedlog za 

promjenu/donošenje novog Statuta Grada 

Sinja.  

  

II. 

        Utvrđuje se Nacrt  Statuta Grada Sinja 

koji je sastavni dio ovog Zaključka. 

 

III. 

        Otvara se  javna rasprava o Nacrtu Statuta 

Grada Sinja koja će trajati 10 (deset) dana, od 

12. ožujka do 22.  ožujka  2021. godine. 

 

IV. 

         Zadužuje se Ured Grada Grada Sinja da 

provede postupak javne rasprave, te da Nacrt 

Statuta objavi na oglasnoj ploči Grada Sinja 

kao i na službenoj web stranici Grada,  te  o 

navedenome izvijesti javne medije.  

 

V. 

        Prijedlozi, primjedbe i mišljenja na Nacrt 

Statuta Grada Sinja dostavljaju se  Odboru za 

Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost kao 

tijelu nadležnom za praćenje javne rasprave, na 

adresu: Grad Sinj, Dragašev prolaz 24., 21230 

Sinj ili neposrednim putem u pisarnicu Grada 

Sinja svakim radnim danom od 07,30-15,30 

sati, a mogu se dostaviti i e-mailom na službenu 

web stranicu Grada Sinja info@sinj.hr 

 

VI. 

            Ovaj Zaključak će se objaviti u 

„Službenom glasniku Grada Sinja“.  

 

Gradsko vijeće Grada Sinja 

Klasa: 012-03/21-01/3   

Urbroj: 2175/01-01-21-2  

Sinj, 11. ožujka 2021. godine 

 

Potpredsjednik Gradskog vijeća: 

Anđelko Bilandžić, v.r. 

______________________________________ 

 
Temeljem članka 32. Zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi (NN br. 144/20), 

članka 35. i 48. Statuta Grada Sinja („Službeni 

glasnik Grada Sinja“ br. 10/09, 02/13 i 02/18), 

na prijedlog Odbora za Statut, Poslovnik i 

normativnu djelatnost, Gradsko vijeće Grada 

Sinja na svojoj 36. sjednici održanoj  11. ožujka 

2021. godine donijelo je  

Z A K LJ U Č A K 

o prihvaćanju prijedloga za  promjenu 

Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja 

(„Službeni glasnik Grada Sinja“ br. 02/10 i 

02/13) i utvrđivanju Nacrta Odluke o 

izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog 

vijeća Grada Sinja 

 

I. 

       Prihvaća se Prijedlog za promjenu 

Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja 

(„Službeni glasnik Grada Sinja“ br.   2/13 i 

02/10).  

 

II. 

        Utvrđuje se Nacrt  Odluke o izmjenama i 

dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada 

Sinja  koji je sastavni dio ovog Zaključka. 

 

III. 

        Otvara se  javna rasprava o Nacrtu Odluke 

o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog 

vijeća Grada Sinja  koja će trajati 10 (deset) 

dana, od 12. ožujka do 22.  ožujka  2021. 

godine. 

 

IV. 

         Zadužuje se Ured Grada Grada Sinja da 

provede postupak javne rasprave, te da Nacrt 

Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika 
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Gradskog vijeća objavi na oglasnoj ploči 

Grada Sinja kao i na službenoj web stranici 

Grada,  te  o navedenome izvijesti javne medije.  

 

V. 

        Prijedlozi, primjedbe i mišljenja na Nacrt 

Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika 

Gradskog vijeća dostavljaju se  Odboru za 

Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost kao 

tijelu nadležnom za praćenje javne rasprave, na 

adresu: Grad Sinj, Dragašev prolaz 24., 21230 

Sinj ili neposrednim putem u pisarnicu Grada 

Sinja svakim radnim danom od 07,30-15,30 

sati, a mogu se dostaviti i e-mailom na službenu 

web stranicu Grada Sinja info@sinj.hr 

 

VI. 

            Ovaj Zaključak će se objaviti u 

„Službenom glasniku Grada Sinja“.  

 

Gradsko vijeće Grada Sinja 

Klasa: 012-03/21-01/2 

Urbroj: 2175/01-01-21-2  

Sinj, 11. ožujka 2021. godine 

 

Potpredsjednik Gradskog vijeća: 

Anđelko Bilandžić, v.r. 

______________________________________ 

 

Na temelju članka 41. Zakona o predškolskom 

odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 

94/13 i 98/19), članka 35. 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, 19/13, 

137/15,  123/17, 98/19 I 144/20)  i  članka 35. 

Statuta Grada Sinja („Službeni glasnik Grada 

Sinja“ br. 10/09, 02/13, 2/18)  Gradsko vijeće 

Grada Sinja na 37. sjednici održanoj dana  26. 

ožujka 2021. godine,  donosi 

 

ZAKLJUČAK 

o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog 

Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem 

ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Bili 

cvitak“ Sinj 

 

I. 

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog 

Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem 

ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Bili 

cvitak“ Sinj. 

 

 

 

II. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u „Službenom 

glasniku Grada Sinja“. 

 

Gradsko vijeće Grada Sinja 

Klasa: 601-01/19-01/10 

Urbroj: 2175/01-01-21-6 

Sinj, 26. ožujka 2021. godine 

 

Potpredsjednik:  

Anđelko Bilandžić, v.r. 

______________________________________ 
 

 Na temelju članka 8. i. 35. Zakona o 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“ br. 33/01., 60/01.-

vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 

125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 

137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.)   i članka 35. 

Statuta Grada Sinja ( „Službeni glasnik Grada 

Sinja“ br. 10/09, 02/13 i 02/18), na prijedlog 

Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu 

djelatnost, Gradsko vijeće Grada Sinja na 

svojoj 38. sjednici održanoj 06.  travnja 2021. 

godine, donosi  

 

STATUT GRADA SINJA 

  

 I  PROSLOV 

(1)  Od stoljeća sedmog napučiše 

Hrvati pitomu Cetinsku krajinu i 

ovdje do današnjih dana odlučno 

ustrajaše u želji da samostalnim 

organiziranjem i upravljanjem 

vlastitim postojanjem očuvaju 

nacionalnu samobitnost te 

pripadnost europskoj kršćanskoj 

civilizaciji, što posebno očitavaše: 

 

 zaposjedanjem starog ilirskog 

naselja Osini te uspostavivši na 

padinama staroga Castrum Osinia 

srednjovjekovni grad-utvrdu Sinj, 

koji se u pisanim dokumentima 

spominje već 1345. godine i u kojem 

već tada stoluje župan; 

 uspjehom u slavnoj povijesnoj bici 

1715. go- dine, kada Grad odbi 

pašin poziv na predaju, te hrabri 

branitelji, uz pomoć Čudotvorne 

Gospe, odole daleko brojnijoj 

turskoj vojsci i 15. kolovoza te 
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godine prisile je na povlačenje iz 

cijele Cetinske krajine za sva 

vremena; 

 na referendumu održanom 25. 

svibnja 1991. godine općim 

izjašnjavanjem za samostalnu i 

suverenu Republiku Hrvatsku; 

 žrtvom svojih najboljih sinova i 

kćeriju radi obrane ovog kraja i 

stoljetnih ognjišta svih Hrvata. 

 

          (2) Izrazivši svoju slobodu ponovnim 

uspostavljanjem vlastite države i njezinom 

obranom,  vratiše sebi  mogućnost da u duhu 

europskih dostignuća ostvare plodove te 

slobode u pravnom, gospodarskom, 

kulturnom i socijalnom pogledu. 

          (3)  Usvajanjem ovog Statuta, Grad Sinj 

nastavlja s uključivanjem u nove odnose 

temeljene na načelima i odredbama Europske 

povelje o lokalnoj samoupravi, Ustava i 

zakonskih propisa Republike Hrvatske, 

nastavljajući povijesni čin oživotvorenja 

lokalne samouprave u Gradu Sinju.  

          (4) Ovim Statutom, Grad Sinj koristeći 

pravo na potpunu samostalnost u uređivanju 

odnosa od interesa za Grad, utvrđeni 

Ustavom, Zakonom i samim Statutom, 

ostvaruje mogućnost da uz svoju Zaštitnicu 

postigne svekoliki napredak i svaku  dobrobit 

za sve svoje građane, gospodarske i druge  

subjekte s područja Grada. 

 

 

 II.  OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 
 

(1) Ovim Statutom se podrobnije uređuje 

samoupravni djelokrug Grada Sinja, 

njegova obilježja, javna priznanja, 

ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela 

Grada Sinja, način obavljanja 

poslova, oblici neposrednog 

sudjelovanja građana u odlučivanju, 

provođenje referenduma u pitanjima 

iz djelokruga Grada, mjesna 

samouprava, ustrojstvo i rad javnih 

službi, oblici suradnje s drugim 

jedinicama lokalne i područne 

(regionalne) samouprave, prava 

nacionalnih manjina, te druga 

pitanja od važnosti za ostvarivanje 

prava i obveza Grada Sinja. 

 

(2)  Riječi i pojmovi koji se koriste  u 

ovom Statutu, a koji imaju rodno 

značenje, odnose se jednako na 

muški i ženski rod, bez obzira u 

kojem su rodu navedeni. 

     

Članak 2. 
 

(1) Naziv Grada je: GRAD SINJ. 

(2) Grad Sinj je jedinica lokalne 

samouprave utvrđena zakonom. 

(3) Grad Sinj obuhvaća područje naselja: 

Bajagić, Brnaze, Čitluk, Glavice, Gljev, 

Jasensko, Karakašica, Lučane, Obrovac 

Sinjski, Radošić, Sinj, Suhač, Turjaci i 

Zelovo. 

      

Članak 3. 
  

(1) Grad Sinj obuhvaća područje omeđeno 

sljedećim granicama. 

 

Početak granice je na trigonometru 

"Plavšica" koji je ujedno točka tromeđe KO. 

Lučane, KO. Satrić i K.O. Hrvace. Odatle 

nastavlja pravcem sjeveroistoka po granici K.O. 

Hrvace i K.O. Satrića, dolazi do ceste Hrvace-

Zelovo, ide tom cestom pravcem jugozapada u 

duljini 1250 m, te skreće pravcem sjeverozapada 

u dužini 2.200 m, lomi se južno i nastavlja 

pravcem zapada po granici K.O. Potravlje i K.O. 

Satrić do tromeđe ovih dviju općina sa K.O. 

Gornje Ogorje. Dalje nastavlja pravcem 

jugoistoka granicom K.O. Satrić i K.O. Ogorje 

Gornje do tromeđe K.O. Satrić, K.O. Ogorje 

Gornje i K.O. Lučane. Iz te točke ide dalje 

granicom K.O. Lučane i K.O. Radošić sa Mućom 

Gornjim, Sutinom do tromeđe K.O. Neorić, K.O. 

Radošić, K.O. Sičane. Odatle u pravcu istoka 

granicom K.O. Radošić i K.O. Sičane do tromeđe 

K.O. Sičane, K.O. Radošić i K.O. Turjaci, zatim 

mijenjajući smjer u pravcu jugozapada ide 

granicom K.O. Turjaci sa K.O. Sićanima, i K.O. 

Prisojem do tromeđe K.O. Prisoje, K.O. Turjaci, 

K.O. Radošić. Nakon toga granicom K.O. 

Turjaci sa K.O. Krušvarom, K.O. Vojnićem i 

K.O. Košutama dolazi do tromeđe K.O. Košute, 

K.O. Turjaka i K.O. Otoka odakle u pravcu 

sjevera ide granicom K.O. Otoka sa K.O. 

Turjacima i K.O. Brnazama. Nastavlja uzvodno 

Cetinom koja je granica K.O. Glavice i K.O. 

Gala do tromeđe K.O. Glavice, K.O. Gala i K.O. 

Obrovac odatle dalje u pravcu sjeveroistoka 

granicom K.O. Obrovac sa K.O. Gala do 
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tromeđe K.O. Gala, K.O. Gljev i K.O. Obrovac. 

Iz te točke granica obilazeći K.O. Gljev po njenoj 

granici sa K.O. Gala i K.O. Otok dolazi do 

granice prema Bosni i Hercegovini, odakle tom 

granicom u smjeru sjeverozapada dolazi do 

tromeđe K.O. Gljev, K.O. Obrovac i Bosne i 

Hercegovine. Nastavlja granicom Bosne i 

Hercegovine sa K.O. Obrovac i K.O. Bajagić i 

ide do tromeđe K.O. Hrvace, K.O. Bajagić i 

Bosne i Hercegovine. Iz te točke u smjeru 

jugozapada, a granicom K.O. Bajagić sa K.O. 

Hrvacama dolazi do rijeke Cetine odakle 

nizvodno prati rijeku do točke tromeđe K.O. 

Bajagić, K.O. Karakašica i K.O. Hrvace odakle 

prateći granicu K.O. Hrvaca sa K.O. 

Karakašicom i K.O. Lučanima dolazi do početne 

točke. 

 

(2) Granice Grada Sinja mogu se mijenjati 

na način i po postupku  koji su propisani 

zakonom. 

 

 Članak 4. 

 

(1) Grad Sinj je pravna osoba.  

(2) Sjedište Grada Sinja je u Sinju, 

Dragašev prolaz 24. 

 

Članak 5. 

  

(1) Grad Sinj  ima pečat.   

 (2) Pečat ima oblik kruga promjera: 38 mm, 

25 mm, i 18 mm. 

 (3)  U sredini pečata nalazi se grb Republike 

Hrvatske, a oko grba u koncentričnim krugovima 

sljedeći tekst po veličini kruga: 

     *   REPUBLIKA HRVATSKA - SPLITSKO 

DALMATINSKA ŽUPANIJA 

      *   GRAD SINJ-SINJ 

      *   Naziv tijela, upravnih tijela i stručnih 

službi Grada.    

  (4)  Tijela, upravna tijela i stručne službe 

Grada Sinja imaju pečate. 

 

 

III. OBILJEŽJA GRADA SINJA 

 

Članak 6. 

 

(1) Grad Sinj ima grb, zastavu, svečanu 

zastavu  i svečanu pjesmu. 

(2) Obilježjima iz stavka 1. ovog članka 

predstavlja se Grad Sinj i izražava 

pripadnost Gradu Sinju.  

(3) Na temelju mjerila koja općim aktom 

utvrđuje Gradsko vijeće, Gradonačelnik 

može odobriti uporabu grba i zastave 

pravnim osobama radi promicanja 

interesa Grada Sinja. 

  

Članak 7. 

   

       Način uporabe i zaštita obilježja Grada 

Sinja utvrđuje se posebnom odlukom Gradskog 

vijeća u skladu sa zakonom i ovim Statutom. 

 

Članak 7.a 

 

(1) Grb Grada Sinja ima oblik 

poluokruglog štita. Na plavoj-modroj 

podlozi je središnji lik alkara sa štitom 

i kopljem na razigranom konju. U štitu 

alkara je stilizirana alka. Lik je 

izveden u srebreno crnoj kombinaciji. 

(2)  Alkara nadvisuje kruna iz koje izlazi 

jedan stilizirani ljiljan kojem su na 

krajevima triju latica po jedna kuglica. 

Boja krune je žuto-zlatna, kao i 

stiliziranog ljiljana. Ljiljan može biti i 

neobojen, odnosno srebren.  

  

Članak 7.b 

 

(1) Zastava Grada Sinja je veličine 500 

x1000 mm, odnosno omjera 1:2 bijele 

boje. Na prvoj razdjelnici trećine 

dužine i visine (ako se radi o okomitoj 

verziji) zastave jednako udaljen od 

gornjeg, odnosno donjeg dijela 

zastave, nalazi se grb Grada Sinja. 

(2)  Grb je proporcionalan veličini zastave. 

 

Članak 8. 

 Tekst i napjev svečane pjesme Grada Sinja te 

način njezine uporabe bit će uređeni posebnom 

odlukom. 

 

Članak 9. 

(1) VELIKA GOSPA-GOSPA SINJSKA  je 

zaštitnica Grada Sinja. 

(2) Blagdan Velike Gospe – Gospe Sinjske – 

15. kolovoza je Dan grada Sinja. 

(3) Dan grada Sinja svečano se slavi, a 

proslava se organizira pod 

pokroviteljstvom Gradskog vijeća grada 

Sinja. 
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(4) Prigodom Dana grada Sinja dodjeljuju 

se javna priznanja Grada. 

 

Članak 10. 
 

     U gradu Sinju  svečano se slavi dan 

održavanja Alke. 

  

 

IV. JAVNA PRIZNANJA 

 

Članak 11. 
 

     Gradsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za 

iznimna dostignuća i doprinos od osobitog 

značenja za razvitak i ugled Grada Sinja, a 

poglavito za osobne uspjehe u unapređivanju 

gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i 

unapređivanje čovjekovog okoliša, športa, 

tehničke kulture i drugih javnih djelatnosti, te za 

poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene, kao 

i za djela  humanosti, plemenitosti i 

požrtvovnosti. 

 

Članak 12. 

 

(1) Gradsko vijeće može proglasiti 

počasnim građaninom Grada Sinja 

osobe koje su se istakle naročitim 

zaslugama za Grad. 

(2) Počasnom građaninu dodjeljuje se 

posebna Povelja Grada. 

 

Članak 13. 

 

     Uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov 

izgled i oblik, kriterij i postupnost njihove 

dodjele, tijela koja provode postupak i dodjeljuju 

priznanja, uređuju se posebnom odlukom 

Gradskog vijeća 

 

 

V. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA 

LOKALNE I  PODRUČNE (REGIONALNE) 

SAMOUPRAVE 

 

Članak 14. 

 

(1) Ostvarujući zajednički interes u 

unapređivanju gospodarskog, 

društvenog i kulturnog razvitka, Grad 

Sinj uspostavlja i održava suradnju i s 

drugim jedinicama lokalne i  područne 

(regionalne) samouprave, kako u zemlji 

tako i u inozemstvu, u skladu sa 

zakonom i međunarodnim ugovorima te 

Statutom Grada Sinja. 

 

(2) Grad  Sinj surađuje sa svojim 

građanima koji žive u inozemstvu i kroz 

suradnju s njihovim organizacijama i 

udrugama skrbi o ostvarivanju i zaštiti 

njihovih interesa u domovini. 

 

(3) Gradsko vijeće i druga tijela Grada 

Sinja u okviru svojega djelokruga brinu 

o problemima iseljenika podrijetlom s 

područja Grada Sinja i njihovih 

obitelji, o održavanju kulturnih i drugih 

veza s njima i njihovim organizacijama, 

o njegovanju hrvatske kulture, jezika i 

običaja, te o upoznavanju s 

dostignućima u materijalnoj i 

društvenoj izgradnji zemlje. 

      

 

Članak 15. 

 

(1) Gradsko vijeće donosi odluku o 

uspostavljanju suradnje, odnosno 

sklapanju sporazuma (ugovora, povelja, 

memoranduma i sl. ) o suradnji s 

pojedinim jedinicama lokalne i područne 

(regionalne) samouprave, kad ocijeni da 

postoji dugoročan i trajan interes za 

uspostavljanjem suradnje i mogućnosti 

za njezino razvijanje. 

(2) Kriteriji za uspostavljanje suradnje, te 

postupak donošenja odluke uređuje se 

posebnom odlukom Gradskog vijeća. 

(3) Ukoliko  se radi o jedinicama lokalne i 

područne (regionalna) samouprave 

druge države navedeni akt dostavlja se  

tijelu državne uprave nadležnom za 

lokalnu i područnu  (regionalnu) 

samoupravu,  radi obavljanja nadzora 

nad zakonitošću te odluke . 

(4) Inicijative, mišljenja i prijedloge iz  

stavka 1. ovog članka, u ime Grada Sinja 

mogu podnositi Gradsko vijeće, radna 

tijela Gradskog vijeća, najmanje jedna 

trećina vijećnika, te Gradonačelnik, kao 

i organizacije i udruge građana. 

(5) Iste se podnose  izravno nadležnom 

tijelu, te posebno putem članova 

Županijske skupštine Splitsko- 

dalmatinske županije i zastupnika  

Hrvatskog sabora. 
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(6) Sporazum o suradnji Grada Sinja i druge 

jedinice lokalne i područne (regionalne) 

samouprave objavljuje se u „Službenom 

glasniku Grada Sinja“. 

 

Članak 16. 

 

(1) Grad Sinj, u postupku pripremanja i 

donošenja odluka i drugih općih akata 

na razini Splitsko-dalmatinske županije, 

zakona i drugih propisa na razini 

Republike Hrvatske, a koji ga se 

neposredno tiču, daje inicijative, 

mišljenja i prijedloge nadležnom tijelu. 

(2) Inicijative, mišljenja i prijedloge iz 

prethodnog stavka u ime Grada Sinja 

mogu podnositi Gradsko vijeće i 

Gradonačelnik, u skladu sa svojim 

nadležnostima i djelokrugom rada, 

neposredno nadležnom tijelu i posredno 

putem članova Županijske skupštine 

Splitsko- dalmatinske županije i 

zastupnika  Hrvatskog sabora. 

 

Članak 17. 
 

(1) Grad Sinj može sa jednom ili više 

jedinica lokalne samouprave, obavljanje 

pojedinih poslova iz svog samoupravnog 

djelokruga organizirati zajednički, 

osobito u svrhu pripreme projekata za 

povlačenje novčanih sredstava iz 

fondova Europske unije. 

(2) Za poslove iz stavka 1. ovog članka 

Grad Sinj može sa jedinicama lokalne 

samouprave osnovati i zajedničko 

tijelo, zajednički upravni odjel ili 

službu, zajedničko trgovačko društvo ili 

mogu zajednički organizirati njihovo 

obavljanje u skladu s posebnim 

zakonima. 

(3) O osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu 

zajedničkog upravnog tijela iz ovog 

članka odlučuju predstavnička tijela 

jedinica lokalne samouprave. 

Temeljem odluke predstavničkih tijela 

općinski načelnici i gradonačelnici 

sklopit će sporazum o osnivanju 

zajedničkog upravnog tijela kojim se 

propisuje financiranje, način 

upravljanja, odgovornost, statusna 

pitanja službenika i namještenika i 

druga pitanja od značaja za to tijelo. 

 

 

VI. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG 

 

 1. Samoupravni djelokrug Grada 

 

Članak 18. 

     

(1) Grad Sinj je samostalan u odlučivanju u 

poslovima iz svoga samoupravnog 

djelokruga u skladu s Ustavom Republike 

Hrvatske i ovim zakonom, te u svom 

samoupravnom djelokrugu obavlja 

poslove lokalnog značaja kojima se 

neposredno ostvaruju potrebe građana, a 

koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni 

državnim tijelima i to osobito poslove koji  

se odnose na: 

 

 uređenje naselja i stanovanje 

 prostorno i urbanističko planiranje 

 komunalno gospodarstvo 

 brigu o djeci 

 socijalnu skrb 

 primarnu zdravstvenu zaštitu 

 odgoj i osnovno obrazovanje 

 kulturu, tjelesnu kulturu i šport 

 zaštitu potrošača 

 zaštitu i unapređenje prirodnog 

okoliša 

 protupožarnu i civilnu  zaštitu 

 promet na svom području 

 održavanje cesta na svom području ( u 

vlasništvu Grada) 

 te ostale poslove sukladno posebnim 

zakonima 

 

(2) Grad Sinj obavlja poslove iz 

samoupravnog djelokruga sukladno 

posebnim zakonima kojima se uređuju 

pojedine djelatnosti iz stavka 1.ovog 

članka. 

(3) Poslovi iz samoupravnog djelokruga 

detaljnije se utvrđuju odlukama Gradskog 

vijeća i Gradonačelnika u skladu sa 

zakonom i  ovim Statutom. 

(4) Upravni nadzor nad radom i aktima koje  

tijela Grada  Sinja donose u obavljanju 

poslova iz svog samoupravnog 

djelokruga, može  se obavljati samo u 

slučajevima i oblicima predviđenim 

Ustavom ili zakonom.  

  

 

 



7. travnja  2021.                SLUŽBENI GLASNIK GRADA SINJA                        Broj 2 - Stranica- 8 

Članak 19. 
     

(1)  Grad Sinj može organizirati zajedničko 

obavljanje pojedinih poslova iz članka 18. 

ovog Statuta s drugim jedinicama lokalne 

i područne (regionalne) samouprave, na 

način predviđen zakonom kao i 

odredbama ovog Statuta. 

(2) Gradsko vijeće Grada Sinja može 

posebnom odlukom pojedine poslove iz 

samoupravnog djelokruga čije je 

obavljanje od šireg interesa za građane 

više jedinica lokalne samouprave, u 

skladu sa Statutom Splitsko-dalmatinske 

županije i ovim Statutom, prenijeti na 

Splitsko-dalmatinsku županiju. 

(3) Gradsko vijeće Grada Sinja može 

posebnom odlukom,  sukladno zakonu i 

ovom Statutu pojedine poslove iz 

samoupravnog djelokruga Grada, koji su 

od neposrednog i svakodnevnog utjecaja 

na život i rad građana pojedinih mjesnih 

samouprava, prenijeti na mjesnu 

samoupravu sa područja Grada Sinja.   

 

Članak 20. 
 

(1)  Ostvarujući zajedničke interese za šire 

područje, Grad Sinj i druge jedinice 

lokalne i područne (regionalne) 

samouprave (općine, gradovi i županija) 

međusobno surađuju radi unapređenja 

gospodarskog i socijalnog razvitka 

lokalnih zajednica. 

(2) Ciljevi, uvjeti i institucije suradnje, 

uzajamne obveze, pravna i organizacijska 

pitanja, financijski odnosi i način 

rješavanja sporova utvrđuju se 

sporazumom zainteresiranih jedinica 

lokalne samouprave. 

(3) Prijedlog za poticanje suradnje može dati 

Gradsko vijeće, radna tijela, najmanje 

jedna trećina vijećnika Gradskog vijeća, 

na način predviđen  Poslovnikom 

Gradskog vijeća te Gradonačelnik . 

(4) O prijedlogu sporazuma iz stavka 1. ovog 

članka odlučuje Gradsko vijeće. 

 

 2. Djelokrug državne uprave 

 

 

 

 

 

Članak 21. 

 

      

(1) Poslovi državne uprave koji se 

obavljaju u Gradu Sinju određuju se 

zakonom. 

(2) Troškovi povjerenih poslova državne 

uprave koje obavljaju upravna tijela 

Grada Sinja podmiruju se iz državnog 

proračuna.  

(3)  Zakonom kojim se uređuje državna 

uprava pobliže će se urediti prava i 

obveze tijela Grada Sinja u obavljanju 

poslova iz stavka 1. ovog članka. 

 

 

VII. NESPOSREDNO SUDJELOVANJE 

GRAĐANA U ODLUČIVANJU  

 

Članak 22. 
      

 Građani mogu neposredno sudjelovati u 

odlučivanju o lokalnim poslovima putem 

referenduma i zbora građana, u skladu sa 

zakonom i ovim Statutom. 

 

1. Referendum 

 

 Članak 23 . 
       

(1) Referendum se može raspisati radi 

odlučivanja o prijedlogu o promjeni 

Statuta Grada Sinja, o prijedlogu 

općeg akta ili drugog pitanja iz 

djelokruga Gradskog vijeća, kao i o 

drugim pitanjima određenim zakonom i 

ovim Statutom. 

(2) Na temelju odredaba zakona i ovog 

Statuta raspisivanje referenduma može 

predložiti najmanje jedna trećina 

članova Gradskog vijeća Grada Sinja, 

gradonačelnik, 20% ukupnog broja 

birača u Gradu Sinju i većina vijeća 

mjesnih odbora na području Grada 

Sinja. 

(3) Referendum, na temelju zakona i 

Statuta raspisuje Gradsko vijeće Grada 

Sinja i odluka donesena na 

referendumu obvezatna je za Gradsko 

vijeće, osim odluke donesene na 

savjetodavnom referendumu koja nije 

obvezatna. 

(4) Ako je raspisivanje referenduma 

predložila najmanje jedna trećina 

članova Gradskog vijeća, odnosno ako 
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je raspisivanje referenduma predložio 

Gradonačelnik, te ako je raspisivanje 

referenduma predložila većina vijeća 

mjesnih odbora sa područja Grada 

Sinja, Gradsko vijeće dužno je izjasniti 

se o podnesenom prijedlogu te ako 

prijedlog prihvati, donijeti odluku o 

raspisivanju referenduma u roku od 30 

dana od zaprimanja prijedloga. Odluka 

o raspisivanju referenduma donosi se 

većinom glasova svih članova 

Gradskog vijeća. 

(5) Ako je raspisivanje referenduma 

predložilo 20% od ukupnog broja 

birača u  Gradu Sinju, predsjednik 

Gradskog vijeća dužan je dostaviti 

zaprimljeni prijedlog  tijelu državne 

uprave nadležnom za lokalnu i 

područnu (regionalnu) samoupravu u 

roku od 30 dana od zaprimanja 

prijedloga. Tijelo državne uprave 

nadležno za lokalnu i područnu 

(regionalnu) samoupravu će u roku od 

60 dana od dostave utvrditi ispravnost 

podnesenog prijedloga, odnosno 

utvrditi je li prijedlog podnesen od 

potrebnog broja birača u Gradu Sinju i 

je li referendumsko pitanje sukladno 

odredbama Zakona te odluku o 

utvrđenom dostaviti Gradskom vijeću. 

Ako tijelo državne uprave  nadležno za 

lokalnu i područnu (regionalnu) 

samoupravu utvrdi da je prijedlog 

ispravan, Gradsko vijeće raspisat će 

referendum u roku od 30 dana od 

zaprimanja odluke. Protiv odluke tijela 

državne uprave kojom je utvrđeno da 

prijedlog nije ispravan nije dozvoljena 

žalba, već se može pokrenuti upravni 

spor pred Visokim upravnim sudom 

Republike Hrvatske.  

(6)  Gradsko vijeće može raspisati 

savjetodavni referendum o pitanjima iz 

svog djelokruga.   

(7) Tijela Grada Sinja ne mogu donijeti 

pravni akt ili odluku koja je sadržajno 

suprotna odluci iz stavka 1. ovog 

članka, prije isteka roka od godinu 

dana od dana održavanja referenduma. 

 

Članak 24. 

 

(1) Gradonačelnik te zamjenik 

gradonačelnika koji je izabran zajedno 

s njim,  mogu se opozvati putem 

referenduma. 

(2) Raspisivanje referenduma za opoziv 

može predložiti  20% ukupnog broja 

birača u Gradu Sinju i 2/3 članova 

Gradskog vijeća. 

(3) Ako je raspisivanje referenduma za 

opoziv predložilo 20% ukupnog broja 

birača u Gradu Sinju, Gradsko vijeće 

raspisat će referendum za opoziv 

gradonačenika te zamjenika 

gradonačelnika koji je izabran zajedno 

s njim u skladu s odredbama ovog 

Statuta i zakona kojim se uređuje 

raspisivanje referenduma, u dijelu koji 

se odnosi na utvrđivanje je li prijedlog 

podnesen od potrebnog broja birača  u 

Gradu Sinju. 

(4) Ako je raspisivanje referenduma za 

opoziv predložilo 2/3 članova Gradskog 

vijeća, odluku o raspisivanju 

referenduma za opoziv gradonačelnika 

te zamjenika gradonačelnika koji je 

izabran  zajedno s njim Gradsko vijeće 

donosi dvotrećinskom većinom glasova 

svih članova Gradskog vijeća. 

(5) Referendum za opoziv ne može se 

raspisati samo za zamjenika 

gradonačelnika. 

(6)  Referendum za opoziv gradonačelnika 

te zamjenika gradonačelnika ne smije 

se raspisati prije proteka roka od 6 

mjeseci od održanih izbora ni ranije 

održanog referenduma za opoziv, kao ni 

u godini u kojoj se održavaju redovni 

izbori za gradonačelnika.  

(7)  Odluka o opozivu gradonačelnika te 

zamjenika gradonačelnika koji je 

izabran zajedno s njim donesena je ako 

se na referendumu za opoziv izjasnila 

većina birača koji su glasovali, uz uvjet 

da ta većina iznosi najmanje 1/3 

ukupnog boja birača upisanih u popis 

birača u Gradu Sinju. 

(8) Na postupak referenduma za opoziv 

odgovarajuće se primjenjuju odredbe 

ovog Statuta  i zakona kojim se uređuje 

provedba referenduma. 

 

Članak 25. 

 

(1) Odluka o raspisivanju referenduma  

sadrži: 

- naziv tijela koje raspisuje referendum 
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- područje za koje se raspisuje referendum 

- naziv akta o kojem se odlučuje na 

referendumu, odnosno naznaku pitanja o 

kojem, odnosno kojima će birači 

odlučivati na referendumu   

- obrazloženje akta ili pitanja o kojem, 

odnosno kojima se raspisuje referendum 

- referendumsko pitanje ili pitanja, 

odnosno jedan ili više prijedloga o kojima 

će birači odlučivati 

- dan održavanja referenduma 

(2) Odluka o raspisivanju referenduma 

objavljuje se u „Službenom glasniku 

Grada Sinja“, lokalnom dnevnom tisku, 

drugim sredstvima javnog priopćavanja 

i na drugi pogodan način. 

(3) Od dana objave odluke o raspisivanju 

referenduma do dana održavanja 

referenduma ne smije proći manje od 20 

niti  više od 40 dana. 

 

Članak 26. 

 

     Pravo glasovanja na referendumu imaju 

građani koji imaju prebivalište na području 

Grada Sinja, odnosno na području za koje se 

raspisuje referendum i upisani su u popis 

birača. 

 

Članak 27. 

       

(1) Na postupak provođenja referenduma 

odgovarajuće se primjenjuju odredbe 

zakona kojim se uređuje provedba 

referenduma. 

 

(2) Na odluke donesene u svezi  s 

referendumom i na referendumu 

primjenjuju se odredbe zakona i ovog 

Statuta o nadzoru zakonitosti općih 

akata Gradskog vijeća kojeg obavljaju 

nadležna tijela državne uprave, svako u 

svom djelokrugu, sukladno posebnom 

zakonu. 

 

 

2. Zbor građana  

 

Članak 28. 

 

(1) Zbor građana može se sazvati radi 

izjašnjavanja građana o pojedinim 

pitanjima i prijedlozima iz 

samoupravnog djelokruga Grada Sinja, 

te raspravljanja o potrebama i 

interesima građana od lokalnog 

značenja, u skladu sa zakonom i ovim 

Statutom.  

(2) Zbor građana saziva vijeće mjesnog 

odbora u skladu sa ovim Statutom. 

(3) Zbor građana saziva se za cijelo 

područje ili za dio područja mjesnog 

odbora koji čini zasebnu cjelinu. 

(4) Zbor građana može sazvati i Gradsko 

vijeće, te Gradonačelnik radi 

raspravljanja i izjašnjavanja građana o 

pitanjima od značenja za Grad Sinj.  

(5) Kad zbor građana saziva Gradsko vijeća 

ili Gradonačelnik, zbor građana saziva 

se za cijelo područje ili za dio područja 

Grada Sinja, pojedina naselja ili dijelove 

naselja na području Grada Sinja, a mogu 

se sazvati i za cijelo područje ili za dio 

područja mjesnog odbora koji čini 

zasebnu cjelinu.   

(6) Na zboru građana odlučuje se javnim 

glasovanjem, osim ako se na zboru  

većinom glasova  prisutnih građana ne 

donese odluka o tajnom izjašnjavanju.  

 

  Članak 29. 
 

(1) Mišljenje dobiveno od zbora građana 

obvezatno je za mjesni odbor, a 

savjetodavno za Gradsko vijeće i 

Gradonačelnika. 

 

(2) Način sazivanja, rada i odlučivanja na 

zboru građana uređuje se općim aktom 

Grada u skladu sa zakonom i ovim 

Statutom.  

 

    Članak 30. 

         

(1) Građani imaju pravo Gradskom vijeću 

Grada Sinja predlagati donošenje općeg 

akta ili rješavanje određenog pitanja iz 

njegova  djelokruga te podnositi peticije 

o pitanjima iz samoupravnog djelokruga 

Grada Sinja od lokalnog značenja, u 

skladu sa zakonom i ovim Statutom. 

(2) O prijedlogu i peticiji iz stavka 1. ovog 

članka Gradsko vijeće mora raspravljati 

ako ga potpisom podrži najmanje 10% 

od ukupnog broja birača u Gradu Sinju 

te dati odgovor podnositeljima 

najkasnije u roku od tri mjeseca od 

zaprimanja prijedloga. 
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(3) Prijedlozi i peticije iz stavka 1. ovog 

članka mogu se podnijeti i elektroničkim 

putem u skladu s tehničkim 

mogućnostima Grada Sinja. 

(4) Način podnošenja prijedloga i peticija, 

odlučivanja o njima i druga pitanja 

uređuju se općim aktom Grada Sinja, u 

skladu sa zakonom i ovim Statutom.  

 

Članak 31. 

 

(1) Građani i pravne osobe imaju pravo 

podnositi predstavke i pritužbe na rad 

tijela Grada Sinja kao i na rad 

njegovih upravnih tijela, te na 

nepravilan odnos zaposlenih u tim 

tijelima kada im se obraćaju radi 

ostvarivanja svojih prava i interesa ili 

izvršavanja svojih građanskih 

dužnosti. 

(2) Na podnijete predstavke i pritužbe 

čelnik tijela Grada Sinja odnosno 

pročelnik upravnog tijela dužan je 

odgovoriti u roku od 30 dana od dana 

podnošenja predstavke odnosno 

pritužbe. 

(3) Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog 

članka osigurava se ustanovljavanjem 

knjige pritužbi, postavljanjem 

sandučića za predstavke i pritužbe, 

neposrednim komuniciranjem s 

ovlaštenim predstavnicima tijela 

Grada Sinja, te ukoliko za to postoje 

tehničke pretpostavke, sredstvima  

elektroničke komunikacije (e-mailom, 

kontakt obrascem na web stranicama, 

net meetingom i chatom). 

 

 

VIII. TIJELA GRADA SINJA 

 

Članak 32. 
 

          Tijela Grada Sinja su Gradsko vijeće i 

Gradonačelnik. 

 

1.  Gradsko vijeće 

 

Članak 33. 

 

(1) Gradsko vijeće predstavničko je tijelo 

građana i tijelo lokalne samouprave, 

koje donosi odluke i akte u okviru 

prava i dužnosti Grada, te obavlja i 

druge poslove u skladu sa Ustavom, 

zakonom i ovim Statutom. 

(2) Ako zakonom ili drugim propisom 

nije jasno određeno nadležno tijelo 

za obavljanje poslova iz 

samoupravnog djelokruga, poslovi i 

zadaće koje se odnose na uređivanje 

odnosa iz samoupravnog djelokruga 

u nadležnosti su Gradskog vijeća, a 

izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti 

su Gradonačelnika. 

(3) Ukoliko se na način propisan 

stavkom 2. ovog članka ne može 

utvrditi nadležno tijelo,  poslove i 

zadaće obavlja Gradsko vijeće. 

 

Članak 34. 

 

(1) Gradsko vijeće u okviru samoupravnog 

djelovanja: 

 

 donosi Statut Grada 

 donosi Poslovnik o radu Gradskog 

vijeća 

 donosi odluku o uvjetima, načinu i 

postupku gospodarenja nekretninama u 

vlasništvu Grada 

 donosi gradski proračun, izmjene i 

dopune proračuna, odluku o 

izvršavanju proračuna, godišnji 

izvještaj o izvršenju proračuna i 

polugodišnji  izvještaj o izvršenju 

proračuna   

 donosi odluku o privremenom 

financiranju 

 odluku o stjecanju i otuđivanju 

nekretnina i pokretnina Grada Sinja i 

drugom raspolaganju imovinom, čija 

pojedinačna vrijednost prelazi 0,5% 

iznosa prihoda bez primitaka 

ostvarenih u godini koja prethodi 

godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i 

otuđivanju nekretnina i pokretnina 

odnosno drugom raspolaganju 

imovinom, odnosno čija je pojedinačna 

vrijednost veća od 1.000.000,00 kuna   

(70.000,00 kuna u slučaju  da iznos od 

0,5% prihoda bez primitaka iznosi 

manje od 70.000,00 kuna)  

 odluku o promjeni granice Grada Sinja 

 odlučuje o davanju suglasnosti ili 

jamstva za zaduživanje pravnim 

osobama čiji je osnivač Grad Sinj za 

iznose iznad jedan milijun kuna 
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 odlučuje o dugoročnom zaduživanju 

Grada Sinja uzimanjem kredita, 

zajmova, jamstava i izdavanjem 

vrijednosnih papira 

 utvrđuje godišnje javne potrebe u 

športu i kulturi  

 utvrđuje programe razvoja pojedinih 

djelatnosti i javnih potreba važnih za 

Grad Sinj 

 donosi odluku o lokalnom prometu u 

Gradu Sinju 

 donosi program rada Gradskog vijeća 

 uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih 

odjela i službi 

 donosi odluku o  kriterijima za 

ocjenjivanje službenika i načinu 

provođenja ocjenjivanja 

 osniva javne ustanove, ustanove, 

trgovačka društva i druge pravne 

osobe, za obavljanje gospodarskih, 

društvenih, komunalnih i drugih 

djelatnosti od interesa za Grad, te 

odlučuje o njihovim statusnim 

promjenama i preoblikovanjima u 

skladu sa zakonom 

 daje prethodne suglasnosti na statute ili 

druge akte pravnih osoba čiji je 

osnivač, ukoliko zakonom ili odlukom o 

osnivanju nije drukčije propisano 

 donosi odluke o potpisivanju 

sporazuma o suradnji s drugim 

jedinicama lokalne  samouprave, u 

skladu sa općim aktom i zakonom 

 donosi prostorni plan i druge planove 

prostornog uređenja 

 odlučuje o davanju koncesija, o 

povjeravanju obavljanja komunalnih 

poslova putem ugovora, o osnivanju 

vlastitih pogona sukladno Zakonu o 

komunalnom gospodarstvu, te odlučuje 

o prijenosu i preuzimanju osnivačkih 

prava u skladu sa zakonom 

 utvrđuje da su nastupile izvanredne 

okolnosti radi primjene odgovarajućih 

mjera u skladu sa zakonom i ovim 

Statutom 

 odlučuje o suradnji s drugim 

jedinicama lokalne samouprave, kao i o 

pristupanju nacionalnim i 

međunarodnim udruženjima 

 odlučuje o preuzimanju poslova iz 

nadležnosti Splitsko-dalmatinske 

županije 

 raspisuje lokalni referendum  

 bira i razrješava predsjednika i 

potpredsjednike Gradskog vijeća   

 osniva radna tijela, bira i razrješuje 

članove tih tijela te bira, imenuje i 

razrješuje i druge osobe određene 

zakonom, drugim propisom ili ovim 

Statutom 

 odlučuje o pokroviteljstvu 

 donosi odluku o kriterijima, načinu i 

postupku za dodjelu javnih priznanja i 

dodjeljuje javna priznanja  

 donosi odluku o gradskim porezima, 

naknadama, pristojbama i drugim 

prihodima od interesa za Grad   

 razmatra izvješće o radu 

Gradonačelnika, tijela gradske uprave,  

pravnih osoba kojima je Grad Sinj 

osnivač ili vlasnik ili se financiraju iz 

Gradskog proračuna Grada Sinja ili su  

od posebnog interesa za Grad Sinj  

 donosi i druge opće, pojedinačne i 

druge  akte iz samoupravnog 

djelokruga Grada Sinja u skladu sa 

zakonom i propisima, te daje 

vjerodostojna tumačenja tih akata  

(2) U vrijeme kada Gradsko vijeće ne 

zasjeda, predsjednik Gradskog vijeća 

može u ime Gradskog vijeća preuzeti 

pokroviteljstvo društvene, znanstvene, 

kulturne, sportske ili druge 

manifestacije od značaja za Grad Sinja.  

(3) O preuzetom pokroviteljstvu 

predsjednik obavještava Gradsko 

vijeće na prvoj sljedećoj sjednici 

Gradskog vijeća. 

 

Članak 35. 

      

(1) Gradsko vijeće, pored drugih slučajeva 

propisani ovim Statutom, većinom 

glasova svih vijećnika  Gradskog vijeća 

donosi: 

 Statut Grada  

 Poslovnik o radu Gradskog vijeća 

 gradski proračun, izmjene i dopune 

proračuna, odluku o izvršavanju 

proračuna, godišnji izvještaj o 

izvršenju proračuna i polugodišnji 

izvještaj o izvršenju proračuna   

 odluku o privremenom financiranju 

 odluku o raspisivanju lokalnog 

referenduma 

 bira i razrješava predsjednika i 

potpredsjednike Gradskog vijeća 
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 odluku o stjecanju i otuđivanju 

nekretnina i pokretnina Grada Sinja i 

drugom raspolaganju imovinom, čija je 

pojedinačna vrijednost veća od 

1.000.000,00 kuna   

 odlučuje o prostorno planskoj 

dokumentaciji (GUP, PUP, DPU) 

 odluku o promjeni granice Grada Sinja 

 

 

2. Sastav i izbor Gradskog vijeća 

 

Članak 36. 

 

(1) Gradsko vijeće ima predsjednika i dva  

potpredsjednika.   

(2) U slučaju odsutnosti ili spriječenosti 

predsjednika Gradskog vijeća da 

obavlja svoju dužnost, zamjenjuje ga  

jedan od potpredsjednika na način 

utvrđen Poslovnikom Gradskog vijeća.    

(3) Jedan potpredsjednik, u pravilu, bira se 

iz reda predstavničke većine, a drugi iz 

reda  predstavničke manjine, na njihov 

prijedlog.  

(4) Ako predsjednik Gradskog vijeća ne 

odredi ili ne može odrediti 

potpredsjednika koji će ga zamijeniti, 

zamjenjuje ga potpredsjednik izabran iz 

reda predstavničke većine. 

(5) Prijedlog za izbor predsjednika i 

potpredsjednika može dati Odbor za 

izbor i imenovanja, klub vijećnika kao i  

najmanje jedna trećina vijećnika.  

(6) Prijedlog za razrješenje predsjednika i 

potpredsjednika može dati Odbor za 

izbor i imenovanja, klub vijećnika kao i 

najmanje jedna trećina  vijećnika.   

(7) Funkcija predsjednika i potpredsjednika 

vijeća je počasna  i za to obnašatelji 

funkcije ne primaju plaću.  

(8) Predsjednik i potpredsjednici imaju 

pravo na naknadu u skladu sa odlukom 

Gradskog vijeća. 

 

Članak 37.  
 

(1) Predsjednik Gradskog vijeća: 

 

 zastupa i predstavlja Gradsko vijeće 

 saziva i organizira, te predsjedava 

sjednicama Gradskog vijeća  

 predlaže dnevni red Gradskog vijeća 

 upućuje prijedloge ovlaštenih 

predlagatelja u propisani postupak 

 brine o postupku donošenja odluka i 

općih akata  

 održava red na sjednici Gradskog 

vijeća 

 usklađuje rad radnih tijela 

 potpisuje odluke i akte koje donosi 

Gradsko vijeće 

 brine o suradnji Gradskog vijeća i 

Gradonačelnika 

 brine se o zaštiti prava vijećnika 

 obavlja i druge poslove određene 

zakonom, Statutom i Poslovnikom 

Gradskog vijeća 

 

(2) Predsjednik Gradskog vijeća dostavlja 

statut, poslovnik, proračun i druge opće 

akte nadležnom tijelu državne uprave u 

čijem je djelokrugu opći akt, s izvatkom 

iz zapisnika, u roku od 15 dana od dana 

donošenja, te bez odgode 

gradonačelniku.   

 

Članak 38. 

 

(1) Gradsko vijeće ima 19 vijećnika, 

izabranih na način određen zakonom.  

(2) Vijećnici  Gradskog vijeća Grada Sinja 

svoju dužnost obavljaju počasno i za to ne 

primaju plaću,  već imaju pravo na 

naknadu u skladu s odlukom Gradskog 

vijeća. 

         

Članak 39. 
  

(1) Mandat člana Gradskog vijeća izabranog 

na redovnim izborima počinje danom 

konstituiranja Gradskog vijeća i traje do 

stupanja na snagu odluke Vlade 

Republike Hrvatske o raspisivanju izbora, 

odnosno do stupanja na snagu odluke 

Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju 

Gradskog vijeća, sukladno zakonu kojim 

se uređuje lokalna i područna 

(regionalna) samouprava. 

(2)  Mandat člana Gradskog vijeća izabranog 

na prijevremenim izborima počinje 

danom konstituiranja Gradskog vijeća i 
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traje do isteka tekućeg mandata Gradskog 

vijeća izabranog na redovnim izborima.  

(3) Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu 

opozivi. 

(4) Vijećnici imaju pravo na opravdani 

izostanak s posla radi sudjelovanja u radu 

Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, 

sukladno sporazumu s poslodavcem.  

 

Članak 40. 

 

        Vijećnicima prestaje mandat prije isteka 

redovitog četverogodišnjeg mandata u 

slučajevima propisanim posebnim zakonom. 

 

Članak 41. 
 

      Mirovanje mandata vijećnika i prestanak 

mirovanja mandata vijećnika nastupa u 

slučajevima propisanim posebnim zakonom. 

                 

Članak 42. 

 

(1) U cilju aktivnog uključivanja u javni 

život Grada Sinja, Gradsko vijeće 

osniva   savjetodavna tijela sukladno 

zakonu. 

(2) Osnivanje, djelokrug rada, postupak 

izbora članova, te druga pitanja od 

značaja za rad savjetodavnog  tijela iz 

prethodnog stavka ovog članka  uređuje 

se posebnom odlukom Gradskog vijeća. 

 

Članak 43. 
 

(1)  Vijećnik ima prava i dužnosti: 

 sudjelovati na sjednicama Gradskog 

vijeća 

 raspravljati i glasovati o svakom 

pitanju koje je na dnevnom redu 

sjednice Vijeća 

 predlagati Vijeću donošenje akata 

(osim proračuna Grada), podnositi 

prijedloge akata i podnositi 

amandmane na prijedloge akata 

 postavljati pitanja iz djelokruga rada 

Gradskog vijeća 

 postavljati pitanja Gradonačelniku i 

zamjenicima Gradonačelnika 

 sudjelovati na sjednicama radnih tijela 

Gradskog vijeća i na njima 

raspravljati, a u radnim tijelima kojih 

je član i glasovati 

 prihvatiti se članstva u  stalna  radna 

tijela u koja ga izabere Gradsko vijeće 

 tražiti i dobiti podatke, potrebne za 

obavljanje dužnosti vijećnika, od tijela 

Grada te u svezi s tim koristiti njihove 

stručne i tehničke usluge 

 osnivati klubove vijećnika, sukladno 

odredbama Poslovnika 

 uvida u registar birača za vrijeme dok 

obavlja dužnost. 

 

(2) Vijećnik  Gradskog vijeća ne može biti 

kazneno gonjen niti odgovoran na bilo 

koji drugi način, zbog glasovanja, 

izjava ili iznesenih mišljenja i stavova 

na sjednicama Gradskog vijeća. 

(3) Vijećnik je dužan čuvati tajnost 

podataka, koji su kao tajni određeni u 

skladu s pozitivnim propisima, za koje 

sazna za vrijeme obnašanja dužnosti 

vijećnika. 

(4) Vijećnik ima i druga prava i dužnosti 

utvrđena odredbama zakona, ovog 

Statuta i Poslovnika Gradskog vijeća.  

 

Članak 44. 

 

(1) Poslovnikom Gradskog vijeća 

detaljnije se uređuje način 

konstituiranja, sazivanja, rad i tijek 

sjednice, ostvarivanje prava, 

obveza i odgovornosti vijećnika, 

ostvarivanje prava i dužnosti 

predsjednika Gradskog vijeća, 

djelokrug, sastav i način rada 

radnih tijela, način i postupak 

donošenja akata u Gradskom 

vijeću, postupak izbora i 

razrješenja, sudjelovanje građana 

na sjednicama te druga pitanja od 

značaja za rad Gradskog vijeća. 

(2) Gradsko vijeće posebnom odlukom 

ili etičkim kodeksom uređuje načela 

i standarde dobrog ponašanja 

predsjednika, potpredsjednika i 

članova Gradskog vijeća, te 

predsjednika i članova radnih tijela 

Gradskog vijeća  u obavljanju 

njihovih dužnosti.  
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3.  RADNA TIJELA 

 

Članak 45. 

             

(1) Stalna radna tijela Gradskog vijeća su: 

 Odbor za Statut, Poslovnik i 

normativnu djelatnost 

 Odbor za izbor i imenovanja 

 Mandatna komisija 

  

Članak 46. 

            

(1) Odbor za izbor i imenovanja ima 

predsjednika, zamjenika predsjednika i 

tri člana. 

(2) Odbor za izbor i imenovanja predlaže: 

 izbor i razrješenje predsjednika i 

potpredsjednika Gradskog vijeća 

 izbor i razrješenje članova radnih tijela 

Gradskog vijeća 

 imenovanje i razrješenje i drugih osoba 

određenih ovim Statutom i drugim 

odlukama Gradskog vijeća 

 propise o naknadi vijećnika za rad u 

Gradskom vijeću. 

  

Članak 47. 

               

(1)  Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu 

djelatnost ima predsjednika,   zamjenika 

predsjednika i pet članova: 

(2) Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu 

djelatnost: 

 predlaže Statut Grada i Poslovnik 

Gradskog vijeća 

 predlaže pokretanje postupka za 

izmjenu Statuta odnosno Poslovnika 

Gradskog vijeća 

 razmatra prijedloge odluka i drugih 

općih akata koje donosi Gradsko vijeće 

u pogledu njihove usklađenosti s 

Ustavom i pravnim sustavom, te u 

pogledu njihove pravne obrade i o tome 

daje mišljenje i prijedloge Gradskom 

vijeću 

 utvrđuje pročišćeni tekst Statuta i 

drugih akata koje donosi Gradsko 

vijeće te predlaže vjerodostojna 

tumačenja tih akata 

 obavlja i druge poslove određene ovim 

Statutom 

 

 

 

Članak 48. 

            

(1) Mandatna komisija ima predsjednika, 

zamjenika predsjednika i jednog člana. 

(2) Mandatna komisija: 

 na konstituirajućoj sjednici obavještava 

Gradsko vijeće o provedenim izborima 

za Gradsko vijeće i imenima izabranih 

vijećnika, temeljem objavljenih 

rezultata nadležnog izbornog 

povjerenstva o provedenim izborima 

 obavještava Gradsko vijeće o 

podnesenim ostavkama na vijećničku 

dužnost, te o zamjenicima vijećnika koji 

umjesto njih počinju obavljati 

vijećničku dužnost 

 obavještava Gradsko vijeće o 

mirovanju mandata vijećnika po sili 

zakona, o mirovanju mandata iz 

osobnih razloga i o mirovanju mandata 

zbog obnašanja nespojive dužnosti te o 

zamjeniku vijećnika koji umjesto njega 

počinje obavljati vijećničku dužnost 

 obavještava Gradsko vijeće o prestanku 

mirovanja mandata vijećnika 

  

Članak 49. 

            

           Gradsko vijeće može uz radna tijela 

osnovana temeljem ovog Statuta,  osnivati i 

druga stalna i povremena radna tijela radi 

proučavanja i razmatranja drugih pitanja iz 

djelokruga rada Gradskog vijeća, pripreme 

prijedloga odluka i drugih akata, davanja 

mišljenja i prijedloga u svezi s pitanjima koja su 

na dnevnom redu Gradskog vijeća. 

 

Članak 50. 
           

(1) Predsjednika, zamjenika 

predsjednika i određeni broj članova 

radnih tijela bira Vijeće iz reda 

članova Vijeća  na prijedlog Odbora 

za izbor i imenovanja ili najmanje 

jedne  trećine vijećnika .   

(2) U radna tijela iz stavka 1. ovog 

članka mogu se birati dodatni 

članovi iz reda stručnih i znanstvenih 

osoba na prijedlog Odbora za izbor  i 

imenovanja ili  najmanje jedne 

trećine vijećnika.  

(3) Predsjednik, zamjenik predsjednika i 

članovi  Odbora za Statut, Poslovnik 

i normativnu djelatnost, Odbora za 

izbor i imenovanja i Mandatne 
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komisije biraju se iz reda članova 

Vijeća. 

(4) Sastav, broj članova, djelokrug i 

način rada ostalih  radnih tijela 

utvrđuje  se Poslovnikom, odnosno 

posebnom odlukom Gradskog vijeća 

o osnivanju radnog tijela. 

 

 

4. GRADONAČELNIK 

 

Članak 51. 

             

(1) Gradonačelnik je izvršno tijelo 

Grada, te predstavlja i zastupa 

Grad. 

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka 

izvršno tijelo je i zamjenik koji 

obnaša dužnost Gradonačelnika u 

slučajevima propisanim Zakonom. 

(3) Gradonačelnik ima jednog 

zamjenika. 

(4) Zamjenik koji obnaša dužnost 

Gradonačelnika je zamjenik 

Gradonačelnika koji je izabran na 

neposrednim izborima zajedno s 

Gradonačelnikom, a dužnost 

Gradonačelnika obnaša ako je 

mandat Gradonačelnika prestao 

nakon isteka dvije godine mandata 

u Gradu Sinju.  

(5) Zamjenik koji obnaša dužnost 

Gradonačelnika je i zamjenik 

Gradonačelnika, koji je izabran na 

neposrednim izborima zajedno s 

Gradonačelnikom, a dužnost 

Gradonačelnika obnaša ako je 

Gradonačelnik za vrijeme trajanja 

mandata spriječen u obavljanju 

svoje dužnosti. 

(6)  Zamjenik iz stavaka  2., 4. i 5. 

ovoga članka koji obnaša dužnost 

Gradonačelnika  ima sva prava i 

dužnosti Gradonačelnika.  

(7) Gradonačelnik i njegov zamjenik 

biraju se na neposrednim izborima, 

sukladno posebnom zakonu. 

(8) Mandat Gradonačelnika te 

njegovog zamjenika izabranih na 

redovnim ili na prijevremenim 

izborima počinje prvog radnog 

dana koji slijedi danu objave 

konačnih rezultata izbora i traje do 

prvog radnog dana koji slijedi danu 

objave konačnih rezultata izbora 

novoga gradonačelnika.  

(9)  Iznimno od prethodnog stavka, 

mandat Gradonačelnika te 

zamjenika Gradonačelnika koje je 

Vlada Republike Hrvatske 

razriješila traje do stupanja na 

snagu odluke Vlade Republike 

Hrvatske o razrješenju, odnosno 

istovremenom raspuštanju 

Gradskog vijeća i razrješenju 

Gradonačelnika. 

 

Članak 52. 

              

(1) U obavljanju izvršne vlasti 

Gradonačelnik: 

 

 predlaže Gradskom vijeću donošenje 

općih i drugih akata 

 izvršava i osigurava izvršavanje općih i 

drugih akata Gradskog vijeća 

 donosi opće i pojedinačne akte kad je 

na to ovlašten propisima 

 daje mišljenje o prijedlozima akata ili 

drugim prijedlozima koje Gradskom 

vijeću podnosi ovlašteni predlagatelj 

 predlaže Gradskom vijeću donošenje 

proračuna, izmjena i dopuna 

proračuna, odluke o izvršavanju 

proračuna, te godišnjeg i 

polugodišnjeg izvještaja o izvršenju 

proračuna  

 odgovoran je  za planiranje i izvršenje 

proračuna 

 potpisuje i likvidira račune u ime 

Grada 

 upravlja nekretninama, pokretninama i 

imovinskim pravima u vlasništvu 

Grada kao i sa prihodima i rashodima 

Grada Sinja u skladu sa zakonom, ovim 

Statutom i općim aktima Grada Sinja 

 odlučuje o stjecanju i otuđivanju 

nekretnina i pokretnina Grada Sinja i 

drugom raspolaganju imovinom čija 

pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% 

iznosa prihoda bez primitaka 

ostvarenih u godini koja prethodi 

godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i 

otuđivanju nekretnina i pokretnina 

Grada Sinja i drugom raspolaganju 

imovinom, a najviše do 1.000,000,00 

kuna (osim u slučaju kad je ta 

pojedinačna vrijednost manja od 
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70.000,00 kuna, tada može odlučivati 

najviše do 70.000,00 kuna), ako je 

stjecanje i otuđivanje nekretnina i 

pokretnina, te drugo raspolaganje 

imovinom planirano u 

proračunu i provedeno u skladu sa 

zakonom 

 upravlja raspoloživim novčanim 

sredstvima na računu proračuna 

Grada 

 odlučuje o davanju suglasnosti za 

zaduživanje i davanju jamstva za 

ispunjenje obveza pravnim osobama u 

većinskom izravnom ili neizravnom 

vlasništvu Grada i o davanju 

suglasnosti za zaduživanje ustanovama 

čiji  je osnivač Grad  do iznosa od jedan 

milijun kuna 

 donosi pravilnik o unutarnjem redu za 

upravna tijela Grada 

 imenuje i razrješava pročelnike 

upravnih tijela 

 imenuje i razrješava unutarnjeg 

revizora 

 utvrđuje plan prijema u službu u 

upravna tijela Grada 

 predlaže izradu prostornog plana, 

generalnog i detaljnog  plana kao i 

njihove izmjene i dopune na temelju 

obrazloženih i argumentiranih 

prijedloga fizičkih i pravnih osoba 

 može povjeriti ovlaštenoj organizaciji 

izradu  prostornog plana, generalnog i 

detaljnog  plana, kao i njihove izmjene 

i dopune, te drugu pripadajuću 

prostorno-plansku dokumentaciju  

 razmatra i utvrđuje konačni prijedlog 

prostornog plana, generalnog 

urbanističkog plana i detaljnog 

urbanističkog plana 

 obavlja poslove gospodarenja 

nekretninama do osnivanja fonda za 

gospodarenje nekretninama 

 imenuje i razrješava upravitelja 

vlastitog pogona 

 donosi odluku o objavi prikupljanja 

ponuda ili raspisivanju natječaja za 

obavljanje komunalnih djelatnosti 

 sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje 

komunalnih djelatnosti 

 donosi odluku o objavi prikupljanja 

ponuda ili raspisivanju natječaja za 

obavljanje komunalnih djelatnosti na 

temelju ugovora i sklapa ugovor o 

povjeravanju poslova 

 daje prethodnu suglasnost na izmjenu 

cijena komunalnih usluga 

 do kraja ožujka tekuće godine podnosi 

Gradskom vijeću izvješće o izvršenju 

Programa održavanja komunalne 

infrastrukture i Programu gradnje 

objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za prethodnu godinu 

 utvrđuje uvjete, mjerila i postupak za 

određivanje reda prvenstva za kupnju 

stana iz programa društveno poticane 

stanogradnje 

 provodi postupak natječaja i donosi 

odluku o najpovoljnijoj ponudi za 

davanje u zakup poslovnog prostora u 

vlasništvu Grada u skladu s posebnom 

odlukom Gradskog vijeće o poslovnim 

prostorima 

 organizira zaštitu od požara na 

području Grada i vodi brigu o 

uspješnom provođenju i poduzimanju 

mjera za unapređenje zaštite od požara 

 usmjerava djelovanje upravnih odjela i 

službi Grada u obavljanju poslova iz 

samoupravnog djelokruga Grada, 

odnosno poslova državne uprave, ako 

su preneseni Gradu 

 nadzire rad upravnih odjela i službi u 

samoupravnom djelokrugu i poslovima 

državne uprave 

 obavlja nadzor nad zakonitošću rada 

tijela  mjesnih odbora 

 može imenovati savjetnike u pojedinim 

područjima,  

 imenuje i razrješuje predstavnike 

Grada Sinja u tijelima javnih ustanova, 

trgovačkih društava i drugih pravnih 

osoba iz članka 34. stavak 1. alineja 16. 

ovog Statuta, osim ako posebnim 

zakonom nije drugačije određeno, a 

odluku o imenovanju i razrješenju 

dužan je objaviti u prvom broju 

„Službenog glasnika Grada Sinja“ koji 

slijedi nakon donošenja te odluke   

 obavlja i druge poslove utvrđene 

zakonom i ovim Statutom   

 

(2) Gradonačelnik je dužan izvijestiti 

Gradsko vijeće o danim suglasnostima 

za zaduživanje iz stavka 1. alineje 11. 

ovog članka na sjednici Gradskog 
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vijeća za izvještajno razdoblje od 

prethodne sjednice Gradskog vijeća.  

(3) Izvršne poslove iz stavka 1. ovog članka 

obavlja i zamjenik koji obnaša dužnost 

Gradonačelnika  u slučaju iz članka 51. 

stavka  4. i 5.  ovog Statuta.       

 

Članak 53.  

 

       Gradonačelnik je odgovoran za ustavnost i 

zakonitost obavljanja poslova koji su u 

njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost 

akata  upravnih tijela Grada. 

              

      Gradonačelnik je odgovoran za zakonito i 

pravilno obavljanje povjerenih poslova državne 

uprave tijelu državne uprave nadležnom za 

upravni nadzor u odgovarajućem upravnom 

području. 

 

Članak 54. 

             

(1) Gradonačelnik dva puta godišnje 

podnosi polugodišnje izvješće o svom 

radu i to do 31. ožujka tekuće godine za 

razdoblje  srpanj-prosinac prethodne 

godine i do 30. rujna za razdoblje 

siječanj-lipanj tekuće godine. 

(2) Gradsko vijeće može, pored izvješća iz 

stavka 1. ovog članka, od 

gradonačelnika tražiti izvješće o 

pojedinim pitanjima iz njegovog 

djelokruga. 

(3) Gradonačelnik podnosi izvješće po 

zahtjevu iz stavka 2. ovog članka u roku 

od 30 dana od dana primitka zahtjeva. 

Ukoliko  jedan zahtjev sadrži veći broj 

različitih pitanja, rok za podnošenje 

izvješća iznosi 60 dana od dana primitka 

zahtjeva. 

(4) Gradsko vijeće ne može zahtijevati  od 

gradonačelnika izvješće o bitno 

podudarnom pitanju prije proteka roka 

od 6 mjeseci od ranije podnesenog 

izvješća o istom pitanju. 

 

Članak 55. 

 

(1) Gradonačelnik obavlja poslove 

utvrđene ovim Statutom u skladu sa 

zakonom. 

(2) Gradonačelnik u obavljanju poslova iz 

samoupravnog djelokruga Grada ima 

pravo obustaviti od primjene opći akt 

Gradskog vijeća. Ako ocijeni da je tim 

aktom povrijeđen zakon ili drugi propis 

Gradonačelnik će donijeti odluku o 

obustavi općeg akta u roku od 8 dana od 

dana donošenja općeg akta. 

Gradonačelnik ima pravo zatražiti od 

Gradskog vijeća da u roku od 8 dana od 

donošenja odluke o obustavi otkloni 

uočene nedostatke u općem aktu. Ako 

Gradsko vijeće ne otkloni uočene 

nedostatke Gradonačelnik je dužan bez 

odgode o tome obavijestiti nadležno 

tijelo državne uprave u čijem je 

djelokrugu opći akt i dostaviti mu odluku 

o obustavi općeg akta.   

(3) Gradonačelnik ima pravo obustaviti od 

primjene akt mjesnog odbora ako 

ocijeni da je taj akt u suprotnosti sa 

zakonom, Statutom i općim aktima 

Gradskog vijeća. 

 

Članak 56. 

            

(1)  Gradonačelnika u slučaju duže 

odsutnosti ili drugih razloga 

spriječenosti u obavljanju njegove 

dužnosti zamjenjuje zamjenik koji je 

izabran zajedno s njim. 

(2)  Gradonačelnik može obavljanje 

određenih poslova iz svog djelokruga 

povjeriti zamjeniku koji je izabran 

zajedno s njim. Pri obavljanju 

povjerenih poslova zamjenik je dužan 

pridržavati se uputa  Gradonačelnika.  

(3) Povjeravanjem poslova iz svog 

djelokruga zamjeniku ne prestaje 

odgovornost Gradonačelnika za 

njihovo obavljanje. 

 

Članak 57. 
            

(1)  Gradonačelnik i njegov zamjenik 

odlučit će hoće li dužnost na koju su 

izabrani obavljati profesionalno.  

(2)  Osobe iz stavka 1. ovog članka dužne 

su u roku od 8 dana od dana stupanja 

na dužnost dostaviti pisanu obavijest 

nadležnom upravnom tijelu Grada o 

tome na koji način će obavljati 

dužnost.  

(3)  Za osobu iz stavka 1. ovog članka koja 

nije postupila na način propisan 

stavkom 2. ovog članka smatra se da 

dužnost obavlja volonterski. 

(4)  Danom stupanja na dužnost osoba iz 

stavka 1. i 2. ovoga članka smatra se 
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dan početka mandata određen 

posebnim zakonom. 

(5)  Gradonačelnik i njegov zamjenik 

mogu promijeniti način obavljanja 

dužnosti u tijeku mnadata, dostavom 

pisane obavijesti o promjeni načina 

obavljanja dužnosti nadležnom 

upravnom tijelu Grada.  Ako u 

obavijesti nije naveden dan početka 

novog načina obavljanja dužnosti, 

novi način obavljanja dužnosti 

započinje prvog dana sljedećeg 

mjeseca nakon dostave te obavijesti.      

(6)  Osobe koje dužnost obavljaju 

volonterski ne mogu promijeniti način 

obavljanja dužnosti u godini 

održavanja redovnih lokalnih izbora.  

 

Članak 58. 
           

(1) Gradonačelniku i njegovom zamjeniku 

mandat prestaje po sili zakona u 

slučajevima propisanim posebnim 

zakonom.    

(2) Pročelnik upravnog tijela nadležnog 

za službeničke odnose će u roku od 8 

dana obavijestiti Vladu Republike 

Hrvatske o prestanku mandata 

Gradonačelnika radi raspisivanja 

prijevremenih izbora za novoga 

Gradonačelnika, u slučajevima 

propisanim Zakonom. 

(3)  Ako prije isteka dvije godine mandata 

prestane mandat Gradonačelniku koji 

ima zamjenika, raspisat će se 

prijevremeni izbori za Gradonačelnika 

i njegovog zamjenika. Do provedbe 

prijevremenih izbora dužnost 

Gradonačelnika obnašat će njegov 

zamjenik koji je izabran zajedno s 

njim, a ako je mandat prestao i 

zamjeniku, do provedbe prijevremenih 

izbora dužnost Gradonačelnika 

obnašat će povjerenik Vlade Republike 

Hrvatske.  

(4) Ako nakon isteka dvije godine mandata 

prestane mandat Gradonačelniku koji 

ima zamjenika, neće se raspisati 

prijevremeni izbori za 

Gradonačelnika, a dužnost 

Gradonačelnika do kraja mandata 

obnašat će njegov zamjenik koji je 

izabran zajedno s njim. 

(5) Ako za vrijeme trajanja mandata 

Gradonačelnika koji ima zamjenika, 

prestane mandat samo njegovom 

zamjeniku koji je izabran s njim, neće 

se raspisati prijevremeni izbori za 

zamjenika Gradonačelnika. 

(6) Ako prestane mandat zamjeniku koji 

obnaša dužnost Gradonačelnika iz 

stavka 4. ovog članka, raspisat će se 

prijevremeni izbori za Gradonačelnika 

i njegovog zamjenika. Do provedbe 

prijevremenih izbora dužnost 

Gradonačelnika, obnašat će 

povjerenik Vlade Republike Hrvatske. 

(7) O svim promjenama tijekom mandata 

Gradonačelnika te zamjenika 

Gradonačelnika, pročelnik upravnog 

tijela nadležnog za službeničke odnose 

dužan je bez odgode obavijestiti tijelo 

državne uprave nadležno za lokalnu i 

područnu (regionalnu) samoupravu. 

(8) Ako je prestanak mandata 

Gradonačelnika te zamjenika 

Gradonačelnika nastupio opozivom, 

raspisat će se prijevremeni izbori za 

Gradonačelnika te zamjenika 

Gradonačelnika. Do provedbe 

prijevremenih izbora dužnost 

Gradonačelnika obnašat će povjerenik 

Vlade Republike Hrvatske. 

  

 IX. OSTVARIVANJE PRAVA 

PRIPADNIKA NACIONALNE/NIH  

MANJINE/NA 

 

Članak 59. 

           

          Pripadnici nacionalnih manjina u Gradu 

Sinju sudjeluju u javnom životu i upravljanju 

lokalnim poslovima putem  predstavnika 

nacionalnih manjina.  

 

Članak 60. 

     

(1) Predstavnici nacionalnih manjina u 

Gradu Sinju imaju pravo: 

 predlagati tijelima Grada Sinja mjere 

za unapređivanje položaja nacionalnih 

manjina u Gradu Sinju, uključujući 

davanje prijedloga općih akata kojima 

se uređuju pitanja od značaja za 

nacionalnu manjinu 

 biti obaviješteni i pozvani na sjednice 

Gradskog vijeća na kojima će se 

raspravljati a tiče se položaja 

nacionalne manjine 
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(2)  Način, rokovi i postupak 

ostvarivanja prava iz stavka 1.  

uredit će se Poslovnikom Gradskog 

vijeća Grada Sinja. 

 

Članak 61. 
        

          Gradonačelnik je dužan u pripremi 

prijedloga općih akata od  predstavnika 

nacionalnih manjina za područje Grada Sinja, 

zatražiti mišljenje i prijedloge o odredbama 

kojima se uređuju prava i slobode nacionalnih 

manjina. 

  

Članak 62. 

        

(1)  Na području Grada Sinja, pripadnici 

nacionalnih manjina imaju pravo 

koristiti i isticati simbole i zastave 

nacionalne manjine.  

(2)  Zastava nacionalne manjine može se 

uz zastavu Republike Hrvatske i 

zastavu Grada Sinja isticati na 

poslovnim zgradama u kojima 

nacionalna manjina ima sjedište i u 

svečanim prigodama značajnim za 

nacionalnu manjinu. 

 

Članak 63.  

        

(1)  Predstavnici nacionalnih manjina 

mogu u službene svrhe 

upotrebljavati i 

druge simbole i znamenja svoje nacionalne 

manjine  i to: 

 u sastavu svojih pečata i žigova 

 u natpisnim pločama na poslovnim 

zgradama u kojima imaju sjedište te u 

službenim i svečanim prostorijama 

 u zaglavljima službenih akata koje 

donose. 

 

Članak 64. 
        

(1) U svečanim prigodama važnim za 

nacionalnu manjinu može se izvoditi 

himna i/ili svečana pjesma nacionalne 

manjine. 

(2)  Prije izvođenja himne i/ili svečane 

pjesme nacionalne manjine, obvezatno 

se izvodi himna Republike Hrvatske. 

  

 

 

 

Članak 65. 

       

(1) Sredstva za rad predstavnika 

nacionalne manjine, uključujući i 

sredstva za obavljanje administrativnih 

i knjigovodstveno–računovodstvenih 

poslova za njegove potrebe osiguravaju 

se u Gradskom proračunu Grada Sinja. 

(2)  U Gradskom proračunu Grada Sinja 

mogu se osigurati sredstva za 

provođenje određenih aktivnosti 

utvrđenih programom rada 

predstavnika nacionalne manjine. 

(3)  Sredstva koja predstavnik nacionalne 

manjine ostvari iz Gradskog proračuna 

mogu se koristiti isključivo za namjene 

određene proračunom, odnosno 

Odlukom o izvršenju proračuna. 

 

 

X. UPRAVNA TIJELA    

 

Članak 66. 
    

(1)  Za obavljanje poslova iz 

samoupravnog djelokruga Grada Sinja 

kao i povjerenih poslova državne 

uprave, odlukom Gradskog  vijeća 

ustrojavaju se upravna tijela Grada 

Sinja ( u daljnjem tekstu: upravna 

tijela). 

(2) U obavljanju povjerenih poslova 

državne uprave upravna tijela Grada 

Sinja imaju ovlasti i obveze tijela 

državne uprave sukladno zakonu 

kojim se uređuje sustav državne 

uprave.  

(3) Ustrojstvo, djelokrug, način rada kao i 

druga pitanja od značenja za rad 

upravnih tijela  uređuju se posebnom 

odlukom Gradskog vijeća, sukladno 

zakonu, ovom  Statutu, i posebnim 

propisima kojima se određeni poslovi 

prenose na Grad. 

(4) Upravna tijela ustrojavaju se kao 

upravni odijeli i službe. 

(5) Pravilnik o unutarnjem redu upravnih 

tijela donosi Gradonačelnik. 

 

Članak 67. 

 

          (1) Upravna tijela osnovana za obavljanje 

poslova iz samoupravnog djelokruga Grada 

Sinja neposredno izvršavaju provođenje općih 
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akata Gradskog vijeća.  

          (2) U obavljanju poslova upravna tijela 

dužna su raditi po nalogu, smjernicama i 

preporukama Gradskog vijeća i Gradonačelnika 

u okviru njihove nadležnosti. 

 

Članak 68. 

        

(1) Upravnim tijelima upravljaju 

pročelnici koje na temelju javnog 

natječaja imenuje Gradonačelnik.  

(2) Gradonačelnik može razriješiti 

pročelnike iz stavka 1. ovog članka u 

slijedećim slučajevima:    

 pročelnik sam zatraži razrješenje,  

 ako nastanu takvi razlozi koji po 

posebnim propisima kojima se uređuju 

službenički odnosi dovode do prestanka 

službe  

 ako pročelnik ne postupa po  propisima 

ili općim aktima Grada Sinja, ili 

neposredno ne izvršava odluke 

Gradskog vijeća i Gradonačelnika ili 

postupa protivno njima  

 ako pročelnik svojim nesavjesnim ili 

nepravilnim radom prouzroči Gradu 

Sinju veću štetu ili ako zanemaruje ili 

nesavjesno obavlja svoje dužnosti koje 

mogu štetiti interesima službe u 

obavljanju poslova Grada Sinja kao 

jedinice lokalne samouprave  

(3) Pročelnika koji bude razriješen 

sukladno stavku 2. alinejama  1., 3., i 4. 

ovoga članka rasporedit će se na drugo 

slobodno radno mjesto u jedno od 

upravnih tijela Grada Sinja, za koje 

ispunjava stručne uvjete.  

(4) Na prava,  obveze,  odgovornosti i druga 

pitanja u vezi s radom pročelnika koja 

nisu uređena Zakonom o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi i 

ovim Statutom, primjenjuju se odredbe 

kojima se uređuje radni odnos 

službenika i namještenika u jedinicama 

lokalne i područne (regionalne) 

samouprave. 

 

Članak 68.a 

 

(1) Upravne, stručne i ostale poslove u 

tijelima Grada Sinja obavljaju 

službenici i namještenici. 

(2)  Službenici obavljaju upravne i 

stručne poslove iz djelokruga tijela u 

kojem rade, a namještenici obavljaju 

prateće i pomoćne poslove. 

(3) Grad Sinj je dužan osigurati 

obavljanje upravnih i stručnih 

poslova iz stavaka 1. i 2. ovog članak 

u okviru svojih upravnih tijela. 

(4)  Prava, obveze i odgovornosti kao i 

druga pitanja od značenja za rad 

službenika i namještenika u 

upravnim tijelima Grada Sinja 

uređuju se posebnim zakonom. 

 

 

 XI. JAVNE SLUŽBE GRADA SINJA 

 

Članak 69. 
         

        Grad Sinj u okviru samoupravnog 

djelokruga osigurava obavljanje djelatnosti 

kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe 

građana na području komunalnih, društvenih i 

drugih djelatnosti, za koje je zakonom utvrđeno 

da se obavljaju kao javna služba.  

 

Članak 70. 
         

(1) Komunalne djelatnosti obavljaju se kao 

javna služba. 

(2) Za obavljanje komunalnih djelatnosti 

Grad Sinj može osnovati trgovačko 

društvo, vlastite pogone, ili povjeriti ih 

putem koncesije ili putem ugovora o 

povjeravanju poslova  fizičkim i pravnim 

osobama, odnosno na drugi način 

osigurati njihovo  obavljanje u skladu sa 

zakonom.  

(3) Grad Sinj, te pravne i fizičke osobe koje 

obavljaju komunalne djelatnosti obvezne 

su osigurati trajno i kvalitetno obavljanje 

tih djelatnosti i održavanje komunalnih 

objekata i uređaja u stanju funkcionalne  

sposobnosti. 

 

Članak 71. 
         

          Za obavljanje društvenih djelatnosti za koje 

je zakonom određeno da se obavljaju kao javna 

služba, Grad Sinj osniva javne ustanove, a za 

obavljanje drugih društvenih djelatnosti, ako se 

ne obavljaju radi stjecanja dobiti, Grad Sinj 

osniva ustanove. 
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Članak 72. 

        

       Grad Sinj može osnivati trgovačka društva 

za obavljanje gospodarskih i društvenih 

djelatnosti. 

 

Članak 73. 

       

(1) Pravne osobe kojih je osnivač Grad Sinj 

su samostalne u obavljanju svojih 

djelatnosti i u poslovanju, sukladno 

zakonu i drugim propisima, aktu o 

osnivanju i statutu. 

(2)  Aktom o osnivanju pravne osobe, 

odnosno njezinim statutom može se 

ograničiti stjecanje, opterećivanje i 

otuđivanje nekretnina i druge imovine 

ustanove, kao i način raspolaganja s 

dobiti. 

 

Članak 74. 

       

(1) Gradonačelnik prati rad, daje 

preporuke i poduzima mjere prema 

trgovačkim društvima i ustanovama 

kojih je osnivač, odnosno vlasnik Grad 

Sinj. 

(2) Za obavljanje djelatnosti javnih službi,  

Grad može dati koncesije drugim 

fizičkim i pravnim osobama, po 

postupku utvrđenom posebnim 

zakonom, uz osiguranje potrebnog 

nadzora. 

(3) Odlukom Gradskog vijeća o osnivanju i 

organiziranju pojedine javne službe 

podrobnije se uređuju uvjeti i način 

obavljanja te vršenja nadzora nad tom 

javnom službom. 

(4) Skupština trgovačkog društva, te 

upravna vijeća ustanova dužni su 

podnijeti izvješća o radu i financijska 

izvješća Gradonačelniku  koji ih 

razmatra i upućuje Gradskom vijeću, 

sukladno zakonu, Statutu i drugim 

općim aktima. 

 

 

XII. MJESNA SAMOUPRAVA 

 

Članak 75. 

         

(1) Radi ostvarivanja prava na 

neposredno sudjelovanje građana u 

odlučivanju o lokalnim poslovima od 

neposrednog i svakodnevnog utjecaja 

na život i rad građana u Gradu Sinju 

osnivaju se mjesni odbori. 

 Mjesni odbor Bajagić za područje 

naselja Bajagić 

 Mjesni odbor Brnaze za područje 

naselja Brnaze 

 Mjesni odbor Čitluk za područje 

naselja Čitluk 

 Mjesni odbor Glavice za područje 

naselja Glavice 

 Mjesni odbor Gljev za područje 

naselja Gljev 

 Mjesni odbor Jasensko za područje 

naselja Jasensko 

 Mjesni odbor Karakašica za 

područje naselja Karakašica 

 Mjesni odbor Lučane za područje 

naselja Lučane 

 Mjesni odbor Obrovac Sinjski za 

područje naselja Obrovac Sinjski i 

Han 

 Mjesni odbor Radošić za područje 

naselja Radošić 

 Mjesni odbor Sinj za područje 

naselja Sinj 

 Mjesni odbor Suhač za područje 

naselja Suhač 

 Mjesni odbor Turjaci za područje 

naselja Turjaci 

 Mjesni odbor Zelovo za područje 

naselja Zelovo 

 

(2) Mjesni odbor osniva  se za dio grada 

koji u odnosu na ostale dijelove čini     

zasebnu razgraničenu cjelinu (dio 

naselja). 

(3) Područje i granice mjesnih odbora, 

način njihove promjene te sjedište 

pojedinih mjesnih odbora utvrđuje se  

posebnom odlukom Gradskog vijeća. 

(4) Mjesni odbori su pravne osobe. 

(5)  U ostvarivanju prava iz stavka 

1.ovog članka, mjesni odbor dužan je 

uvažavati interes Grada Sinja u 

cjelini. 

 

Članak 76. 

     

(1) Inicijativu i prijedlog za osnivanje ili 

izdvajanje dijela mjesnog odbora koji u 

odnosu na ostale dijelove čini zasebnu 

razgraničenu cjelinu (dio naselja), radi 

osnivanja novog mjesnog odbora odnosno 
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pripajanje drugom mjesnom odboru, mogu 

dati: vijećnici, radna tijela Gradskog 

vijeća, najmanje 10 posto građana upisanih 

u popis birača za područje za koje se 

predlaže osnivanje mjesnog odbora,  te 

Gradonačelnik.  

(2)  Inicijativa i prijedlog iz stavka 1. ovog 

članka  sadrže podatke o:  

1. podnositelju inicijative, 

odnosno predlagatelju 

2. imenu mjesnog odbora 

3. području i granicama 

mjesnog odbora 

4. sjedištu mjesnog odbora 

5. potrebi osnivanja mjesnog 

odbora, a ukoliko se radi o 

pripajanju drugom 

mjesnom odboru, onda i 

suglasnost mjesnog zbora 

građana  koji se izdvaja iz 

sastava mjesnog odbora 

kao i suglasnost mjesnog 

odbora kojem se želi 

pripojiti 

(3) Inicijativa i prijedlog za  promjenu naziva 

imena  mjesnog odbora provodi se po istom 

postupku kao i inicijativa za osnivanje 

novog mjesnog odbora, osim što ova 

inicijativa i prijedlog sadrži podatke o : 

1. podnositelju 

inicijative, 

odnosno 

predlagatelju 

2. postojećem imenu 

mjesnog odbora 

3. prijedlogu novog 

imena mjesnog 

odbora 

4. sjedištu mjesnog 

odbora 

  

(4) Inicijativa - prijedlog iz stavka 1. ovog 

članka podnosi se Gradskom vijeću Grada 

Sinja, koje je dužno u roku 60 dana od dana 

primitka inicijative istu razmotriti. 

(5)  Prije odlučivanja o inicijativi - prijedlogu, 

Gradsko vijeće može tražiti mišljenje 

građana na koje se predložene statusne 

promjene odnose putem mjesnog zbora 

građana ili referendumom. 

(6) Ukoliko Gradsko vijeće utvrdi da je 

inicijativa -prijedlog sukladna zakonu i 

ovom Statutu donijet će Odluku o 

pristupanju izmjenama i dopunama Statuta 

Grada Sinja i naložiti Odboru za Statut, 

Poslovnik i normativne djelatnosti Grada 

Sinja da pripremi Izmjene i dopune Statuta 

Grada Sinja. 

 

Članak 77. 
     

      Nakon stupanja na snagu Izmjena i dopuna 

Statuta Grada kojima se osniva novi mjesni 

odbor ili se mijenja područje mjesnih odbora,  

Gradsko vijeće je dužno u roku od 30 dana 

raspisati izbore za izbor članova Vijeća novog 

mjesnog odbora i mjesnog odbora kojem je 

izmijenjeno područje. 

 

Članak 78.  

        

(1)  Tijela mjesnog odbora su: 

 vijeće mjesnog odbora 

 predsjednik vijeća mjesnog odbora. 

 

Članak 79. 

         

(1) Vijeće mjesnog odbora je 

predstavničko tijelo građana mjesne 

samouprave, koje donosi akte u okviru 

djelokruga mjesne samouprave te 

obavlja i druge poslove u skladu s 

Ustavom, zakonom i ovim Statutom. 

Broj članova vijeća mjesnog odbora 

ne može biti manji od 7 niti veći od 15 

i određuje se prema broju stanovnika 

na području mjesnog odbora, 

posebnom odlukom Gradskog vijeća. 

(2) Vijeće mjesnog odbora biraju građani 

s područja mjesnog odbora koji imaju 

biračko pravo. Za člana vijeća 

mjesnog odbora može biti biran 

građanin koji ima biračko pravo i 

prebivalište na području mjesnog 

odbora čije se vijeće bira. 

(3) Članovi vijeća mjesnog odbora biraju 

se na neposrednim izborima, tajnim 

glasovanjem, razmjernim izbornim 

sustavom. 

 

Članak 80. 

         

(1) Postupak izbora članova vijeća 

mjesnog odbora uređuje Gradsko 

vijeće općim aktom, odgovarajućom 

primjenom odredaba zakona kojim se 

uređuje izbor članova predstavničkih 

tijela jedinica lokalne samouprave. 
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(2) Izbore za članove vijeća mjesnih 

odbora raspisuje Gradsko vijeće 

Grada Sinja. 

 

Članak 81. 

        

(1) Mandat člana vijeća mjesnog odbora 

izabranog na redovitim izborima 

traje 4 godine, a mandat člana vijeća 

mjesnog odbora izabranog na 

prijevremenim izborima traje do 

isteka tekućeg mandata članova 

vijeća izabranih na redovitim 

izborima.   

(2) Predsjednik vijeća mjesnog odbora 

dužnost obavlja volonterski. 

(3) Članovi vijeća mjesnog odbora 

dužnost obavljaju vlonterski. 

(4) Članovi vijeća mjesnog odbora 

nemaju obvezujući mandat i nisu 

opozivi. 

 

Članak  82. 

         

         Na prestanak mandata člana vijeća 

mjesnog odbora prije isteka redovitog 

četverogodišnjeg mandata, te na mirovanje 

mandata i prestanak mirovanja mandata člana 

vijeća mjesnog odbora primjenjuju se na 

odgovarajući način odredbe zakona kojim se 

uređuje izbor članova predstavničkih tijela 

jedinica lokalne samouprave. 

 

Članak 83. 
           

(1) Vijeće mjesnog odbora: 

 

 bira, imenuje i razrješava 

predsjednika i zamjenika 

predsjednika vijeća mjesnog 

odbora 

 donosi program rada i izvješće o 

radu mjesnog odbora 

 donosi odluku o osnivanju radnih 

tijela vijeća mjesnog odbora 

 donosi plan malih komunalnih 

akcija  za područje mjesnog odbora 

 donosi odluku o sazivanju mjesnog 

zbora građana 

 donosi pravila mjesnog odbora 

 donosi poslovnik o radu  mjesnog 

odbora 

 donosi financijski plan i godišnji 

obračun mjesnog odbora i druge 

akte u skladu sa Zakonom 

 odlučuje o korištenju sredstava 

namijenjenih mjesnom odboru u 

proračunu Grada Sinja 

 predlaže osnivanje mjesnih odbora, 

odnosno daje mišljenje  Gradskom 

vijeću o drugim inicijativama i 

prijedlozima za osnivanje mjesnih 

odbora na njegovom području 

 surađuje s drugim mjesnim 

odborima na području Grada Sinja 

 surađuje s udrugama na svom 

području u pitanjima od interesa za 

građane mjesnog odbora 

 obavlja i druge poslove  utvrđene 

propisima, odlukama i općim 

aktima Gradskog vijeća i 

Gradonačelnika   

 

(2) Vijeće mjesnog odbora predlaže 

Gradskom vijeću:  

 koncept razvoja  svoga  područja   u  

okviru  razvojno-planskih   

dokumenata Grada 

 rješenja   od   interesa   za   građane   

svog   područja   u   postupcima   

izrade   i donošenju poslovnih i 

drugih planskih dokumenata 

 programe razvoja komunalne 

infrastrukture na svom području 

 odluke   i   druge   akte   u   svezi   s   

uređenjem   naselja, kvaliteti 

stanovanja obavljanjem    

komunalnih    i    drugih    uslužnih    

djelatnosti    od  značaja  za 

građane s područja mjesnog 

odbora 

 odluke o zadovoljavanju potreba 

stanovnika s područja socijalne 

skrbi, športa, kulture,  tehničke 

kulture, osnovnog obrazovanja, 

predškolskog odgoja, javnog 

zdravstva od značaja za građane s 

područja mjesnog odbora 

 mjere i akcije za zaštitu i 

unapređenje okoliša 

 mjere stanja sigurnosti i zaštite 

civilnog stanovništva i materijalnih 

dobara od mogućeg nastanka 

prirodnih i civilizacijskih 

katastrofa 

 mjere za učinkoviti rad komunalnih 

službi 

 imenovanje ulica, javnih prometnih 
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površina, parkova, športskih 

terena, škola, vrtića, ustanova u 

kulturi i dr. 

 promjenu područja mjesnog 

odbora 

 potiče sudjelovanje građana u 

donošenju odluka iz samoupravnog 

djelokruga građana 

 obavlja i druge poslove iz 

samoupravnog djelokruga mjesne 

samouprave u skladu sa zakonom i 

ovim Statutom 

 

Članak 84. 

            

(1) Program rada vijeća mjesnog 

odbora sadrži planirane 

aktivnosti i izvore sredstava za 

ostvarenje programa i to: 

 opis, opseg i rokove izvršenja 

poslova i aktivnosti s procjenom 

pojedinih troškova po 

djelatnostima 

 iskaz financijskih sredstava 

potrebnih za ostvarivanje 

programa s naznakom izvora 

financiranja.  

 

(2) Program rada vijeća mjesnog 

odbora donosi se za kalendarsku 

godinu. 

(3) Programa rada vijeća mjesnog 

odbora dostavlja se 

Gradonačelniku Grada Sinja na 

suglasnost najkasnije do 15. 

studenoga tekuće godine za 

sljedeću godinu. 

 

Članak 85. 

       

(1) Predsjednik Gradskog vijeća Grada 

Sinja dužan je zatražiti mišljenje 

vijeća mjesnog odbora, prije 

donošenja odluka Gradskog vijeća, 

u svezi s: 

 planom uređenja javnih površina 

na području mjesnog odbora 

 uređenja prometa na području 

mjesnog odbora 

 izmjenom granica vijeća mjesnog 

odbora 

 

(2) Gradonačelnik Grada Sinja na 

zahtjev vijeća mjesnog odbora 

dužan je informirati vijeće mjesnog 

odbora o pitanjima u svezi s: 

 planiranim razvojem Grada 

 programima rada upravnih odjela i  

stručnih službi 

 zaštitom okoliša 

 gradnjom objekata na području 

mjesnog odbora 

 utvrđivanjem radnog vremena  

prodavaonica i drugih oblika 

trgovine na malo i ugostiteljskih 

objekata  

 

  Članak 86. 

          

(1) Vijeće mjesnog odbora odlučuje na 

sjednicama na kojima je nazočna 

većina članova vijeća mjesnog 

odbora. 

(2) Članovi vijeća, na sjednici, 

izjašnjavaju se javnim glasovanjem 

dizanjem ruke, osim u slučajevima 

kada je Zakonom i ovim Statutom 

propisano tajno glasovanje i kad se 

članovi Vijeća na sjednici izjasne 

za tajno glasovanje. 

(3) Prijedlog odluke ili drugog akta 

usvojen je ako se za njega izjasnila 

većina nazočnih članova vijeća 

osim u slučajevima kada je 

Zakonom i Statutom propisana 

većina glasova svih članova vijeća. 

 

Članak 87. 

        

(1) Vijeće mjesnog odbora iz svog 

sastava većinom glasova svih 

članova bira predsjednika i 

zamjenika predsjednika vijeća na 

vrijeme od četiri godine. 

(2) Predsjednik vijeća mjesnog 

odbora u skladu s zakonom i ovim 

Statutom predstavlja mjesni 

odbor i za svoj rad odgovara 

vijeću mjesnog odbora i surađuje 

s predsjednikom Gradskog vijeća 

i Gradonačelnikom. Za 

obavljanje poslova iz 

samoupravnog djelokruga Grada 

koje Gradsko vijeće povjeri 

mjesnom odboru predsjednik 

odgovara Gradonačelniku 

Grada.  
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(3) Vijeće mjesnog odbora može 

izglasati nepovjerenje 

predsjedniku vijeća i vijeću. 

(4) Prijedlog za izglasavanje 

nepovjerenja predsjedniku vijeća 

mogu dati najmanje 1/3 članova 

vijeća, najmanje 30 građana 

birača s područja mjesnog 

odbora, Gradsko vijeće Grada 

Sinja i Gradonačelnik  Grada 

Sinja. 

(5) Prijedlog za izglasavanje 

nepovjerenja iz stavka 4. ovog 

članka mora biti u pismenom 

obliku  i  obrazložen.  

(6) O prijedlogu za izglasavanje 

nepovjerenja glasuje se javno 

osim ako natpolovična većina 

članova vijeća ne odluči da se 

tajno glasuje. 

(7) Odluka o izglasavanju 

nepovjerenja donesena je ako se 

za nju izjasni natpolovična većina 

svih članova vijeća. 

 

Članak 88. 

        

(1) Sjednice vijeća održavaju se po 

potrebi u pravilu jedan put mjesečno, 

a saziva ih predsjednik vijeća. 

(2) Predsjednik vijeća obvezan je sazvati 

sjednicu vijeća kad to traži 1/3 

članova vijeća, gradonačelnik Grada 

Sinja ili predsjednik Gradskog vijeća.  

(3) Sjednicama vijeća predsjeda 

predsjednik vijeća. 

(4) Predsjednika vijeća u slučaju 

odsutnosti ili spriječenosti zamjenjuje 

zamjenik predsjednika. 

(5) O radu vijeća mjesnog odbora vodi se 

zapisnik, a jedan primjerak obvezno 

se dostavlja  stručnoj službi Grada.  

 

Članak 89. 

          

        Obavljanje administrativnih, 

knjigovodstveno-računovodstvenih i drugih 

poslova, prostor za rad mjesnih odbora na 

području Grada Sinja, prema mogućnostima, 

osigurava Gradonačelnik. 

 

Članak 90. 

        

(1) Član vijeća mjesnog odbora ima 

pravo i dužnost: 

- prisustvovati sjednicama vijeća mjesnog 

odbora 

- predlagati vijeću mjesnog odbora 

razmatranje pojedinih pitanja iz njegova 

djelokruga 

- raspravljati i izjašnjavati se o svim 

pitanjima koja su na dnevnom redu vijeća 

mjesnog odbora 

- obavljati poslove i zadaće koje mu u 

okviru svoga djelokruga povjeri vijeće  

mjesnog odbora 

(2) Član vijeća mjesnog odbora ima i 

druga prava i dužnosti određena 

pravilima mjesnog odbora.  

 

Članak 91. 

         

          Nadzor nad zakonitošću rada tijela 

mjesnog odbora obavlja gradonačelnik te na 

njegov prijedlog Gradsko vijeće može raspustiti 

vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši 

Statut Grada Sinja, pravila mjesnog odbora ili 

ne izvršava povjerene mu poslove.  

 

 

XIII.  IMOVINA  I  FINANCIRANJE  

GRADA  SINJA 
 

Članak 92. 

        

         Sve pokretne i nepokretne stvari, te 

imovinska prava koja pripadaju Gradu Sinju, 

čine imovinu Grada Sinja. 

 

Članak 93. 

         

(1) Imovinom Grada upravljaju 

Gradonačelnik i Gradsko vijeće u 

skladu s odredbama ovog Statuta 

pažnjom dobrog gospodara.   

 

(2) Gradonačelnik u postupku upravljanja 

imovinom Grada donosi pojedinačne 

akte glede upravljanja imovinom, na 

temelju općeg akta Gradskog vijeća o 

uvjetima, načinu i postupku 

gospodarenja nekretninama u 

vlasništvu Grada.  
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Članak 94. 

 

(1) Grad Sinj ima prihode kojima u okviru 

svog samoupravnog djelokruga 

slobodno raspolaže. 

 

(2) Prihodi Grada Sinja su:  

 gradski porezi, prirez, naknade, 

doprinosi i pristojbe, u skladu sa 

zakonom i posebnim odlukama 

Gradskog vijeća, 

 prihodi od stvari u vlasništvu Grada i 

imovinskih prava, 

 prihod od trgovačkih društava i drugih 

pravnih osoba u vlasništvu Grada 

odnosno u kojima Grad ima udjele ili 

dionice, 

 prihodi od naknada za koncesije, 

 novčane kazne i oduzeta imovinska 

korist za prekršaje koje propiše Grad 

Sinj u skladu sa zakonom, 

 udio u zajedničkim porezima, 

 sredstva pomoći Republike Hrvatske 

predviđena u državnom proračunu, 

drugi prihodi određeni zakonom.    

 

Članak 94.a 

 

(1) Grad Sinj je dužan javno objaviti 

informacije o trošenju proračunskih 

sredstava na svojim mrežnim stranicama 

tako da te informacije budu lako dostupne 

i pretražive. 

 

(2) Objava informacija iz stavka 1. ovog 

članka obavlja se u skladu s odredbama 

zakona kojim se uređuje planiranje, 

izrada, donošenje i izvršavanje proračuna 

te uputa i drugih akata ministarstva 

nadležnog za financije. 

 

Članak 95. 

          

(1) Procjena godišnjih prihoda i primitaka, 

te utvrđeni iznosi izdataka i drugih 

plaćanja Grada Sinja iskazuju se u 

proračunu Grada Sinja, temeljnom 

financijskom aktu Grada. 

(2)  Svi prihodi i primici proračuna moraju 

biti raspoređeni u proračunu i iskazani 

po izvorima iz kojih potječu. 

(3) Svi izdaci proračuna moraju biti 

utvrđeni u proračunu i uravnoteženi s 

prihodima i primicima. 

Članak 96. 

         

(1) Proračun Grada Sinja i odluka o 

izvršavanju proračuna donosi se za 

proračunsku godinu i vrijedi za godinu 

za koju je donesen. 

(2) Proračunska godina je razdoblje od 

dvanaest mjeseci, koja počinje 1. 

siječnja, a završava 31. prosinca. 

 

Članak 97. 

 

(1) Gradsko vijeće donosi proračun za 

sljedeću proračunsku godinu na način 

i u rokovima propisanim posebnim 

zakonom. 

(2) Gradonačelnik je dužan, kao jedini 

ovlašteni predlagatelj, utvrditi 

prijedlog proračuna i podnijeti ga 

Gradskom vijeću na donošenje u roku 

utvrđenom posebnim zakonom. 

(3) Ako Gradsko vijeće ne donese proračun 

prije početka proračunske godine, 

privremeno se, a najduže za prva tri 

mjeseca proračunske godine, na 

osnovi odluke o privremenom 

financiranju, nastavlja financiranje 

poslova, funkcija i programa tijela 

Grada Sinja i drugih proračunskih i 

izvanproračunskih korisnika u skladu s 

posebnim zakonom. 

(4) Odluku o privremenom financiranju iz 

prethodnog stavka donosi do 31. 

prosinca Gradsko vijeće u skladu s 

posebnim zakonom na prijedlog 

Gradonačelnika ili Povjerenika Vlade 

Republike Hrvatske, te drugog 

ovlaštenog predlagatelja utvrđenog 

Poslovnikom Gradskog vijeća. 

(5) Kada u postupku nadzora zakonitosti 

općeg akta nadležno tijelo državne 

uprave donese odluku o obustavi 

proračuna, odnosno odluku o potvrdi 

odluke Gradonačelnika o obustavi 

proračuna, za vrijeme trajanja 

obustave proračuna financiranje se 

obavlja izvršavanjem redovnih i 

nužnih rashoda i izdataka temeljem 

odluke o financiranju nužnih rashoda i 

izdataka koju donosi Gradonačelnik. 

(6) Ako Visoki upravni sud Republike 

Hrvatske u postupku ocjene zakonitosti 

općeg akta ukine proračun Grada, 

Gradsko vijeće dužno je donijeti 

proračun u roku od 45 dana od objave 
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presude Visokog upravnog suda 

Republike Hrvatske u „Narodnim 

novinama“. Do donošenja proračuna 

financiranje se obavlja izvršavanjem 

redovnih i nužnih rashoda i izdataka 

temeljem odluke o financiranju nužnih 

rashoda i izdataka koju donosi 

Gradonačelnik. 

(7)  Odluka o financiranju nužnih rashoda 

i izdataka iz članaka 5. i 6. ovog članka 

sadržajno odgovara odluci o 

privremenom financiranju propisanoj 

posebnim zakonom, ali razmjerno 

razdoblju za koje se donosi. 

 

 Članak 98. 

         

(1) Ako se tijekom proračunske godine 

smanje prihodi i primici ili povećaju 

izdaci utvrđeni proračunom, proračun se 

mora uravnotežiti sniženjem predviđenih 

izdataka ili pronalaženjem novih prihoda. 

(2) Uravnoteženje proračuna provodi se 

izmjenama i dopunama proračuna po 

postupku propisnom za donošenje 

proračuna. 

 

 Članak 99. 

         

(1) Grad Sinj se može zaduživati – 

kratkoročno unutar proračunske 

godine i dugoročno za financiranje 

kapitalnih izdataka- uzimanjem 

kredita, zajmova, izdavanjem 

vrijednosnih papira sukladno 

odredbama posebnih zakona. 

(2) Grad Sinj može davati 

jamstva/garancije i suglasnosti za 

zaduživanje korisnicima proračuna i 

pravnim osobama u vlasništvu Grada, i 

onim društvima u kojima ima udjel ili 

dionice, sukladno zakonu koji uređuje 

proračun i općim aktima Gradskog 

vijeća. 

 

 Članak 100. 

               

(1) Ukupno materijalno i financijsko 

poslovanje Grada nadzire Gradsko 

vijeće. 

(2) Zakonitost materijalnog i financijskog 

poslovanja Grada Sinja nadzire 

Ministarstvo financija odnosno drugo 

zakonom određeno tijelo. 

 

 XIV. AKTI GRADA 

  

 Članak 101. 

              

(1) Gradsko vijeće na temelju prava i 

ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim 

Statutom donosi Statut, Poslovnik, 

proračun, odluku o izvršavanju  

proračuna, odluke, deklaracije, 

rezolucije, preporuke, zaključke, druge 

opće  i pojedinačne akte  te donosi 

vjerodostojna tumačenja općih akata.

  

(2) Gradsko vijeće donosi rješenja i druge 

pojedinačne akte, kada u skladu sa 

zakonom rješava o pojedinačnim 

stvarima. 

(3) Svi akti koje donosi Gradsko vijeće 

obvezno se objavljuju u "Službenom 

glasniku Grada Sinja". 

 

 Članak 102. 

             

              Gradonačelnik u poslovima iz svog 

djelokruga donosi odluke, zaključke, pravilnike, 

naredbe i naputke, te opće akte kada je za to 

ovlašten zakonom ili općim aktom Gradskog 

vijeća. 

 

 Članak 103. 

           

              Radna tijela Gradskog vijeća donose 

zaključke i preporuke.  

 

 Članak 104. 

           

(1) Gradonačelnik osigurava 

izvršavanje općih akata Gradskog 

vijeća na način i u postupku 

propisanom ovim Statutom, te  

nadzire zakonitost rada upravnih 

tijela koja obavljaju poslove iz 

samoupravnog djelokruga Grada. 

(2) Pojedinačni akti Gradonačelnika 

kojima Gradonačelnik raspolaže 

imovinom Grada i dodjeljuje sredstva 

u iznosu većem od 10.000,00 kuna 

objavljuju se u "Službenom glasniku 

Grada Sinja". 

(3) U "Službenom glasniku Grada Sinja" 

objavljuju se i drugi akti 

Gradonačelnika kada Gradonačelnik 

tako odluči  prigodom donošenja tog 

akta. 
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 Članak 105. 

         

(1) Upravna tijela Grada u 

izvršavanju općih akata Gradskog 

vijeća donose pojedinačne akte 

kojima rješavaju o pravima, 

obvezama i pravnim interesima 

fizičkih i pravnih osoba (upravne 

stvari). 

(2) Upravna tijela Grada u obavljanju 

povjerenih poslova državne 

uprave rješavaju u upravnim 

stvarima u prvom stupnju. 

(3) Protiv pojedinačnih akata iz 

stavka 1. ovog članka, može se 

izjaviti žalba nadležnom 

upravnom tijelu Splitsko-

dalmatinske županije. 

(4) Protiv pojedinačnih akata iz 

stavka 2. ovog članka koje donose 

upravna tijela Grada u obavljanju 

povjerenih poslova državne 

uprave može se izjaviti žalba 

nadležnom tijelu državne uprave u 

skladu s posebnim zakonom kojim 

se uređuje pojedino upravno 

područje. 

(5) Na donošenje akata iz ovog članka 

primjenjuju se odredbe Zakona o 

općem upravnom postupku. Protiv 

pojedinačnih akata iz ovoga 

članka može se pokrenuti upravni 

spor sukladno odredbama Zakona 

o upravnim sporovima. 

(6)  Odredbe ovog članka odnose se i 

na pojedinačne akte koje donose 

pravne osobe kojima je odlukom 

Gradskog vijeća, u skladu sa 

zakonom, povjereno obavljanje 

javnih ovlasti u poslovima iz 

samoupravnog djelokruga 

jedinice. 

 

Članak 106. 

          

(1) Protiv pojedinačnih akata Gradskog 

vijeća i Gradonačelnika kojima se 

rješava o pravima, obvezama i pravnim 

interesima fizičkih i pravnih osoba, ako 

posebnim zakonom nije drugačije 

propisano, ne može se izjaviti žalba, već 

se može pokrenuti upravni spor. 

(2) Nadzor zakonitosti pojedinačnih 

neupravnih akata koje u 

samoupravnom djelokrugu donosi 

Gradsko vijeće i Gradonačelnik 

obavljaju nadležna tijela državne 

uprave, svako u svojem djelokrugu, 

sukladno posebnom zakonu. 

 

Članak 107. 

          

(1) Nadzor zakonitosti rada Gradskog 

vijeća obavlja tijelo državne uprave 

nadležno za lokalnu i područnu 

(regionalnu) samoupravu. 

(2) Nadzor zakonitosti općih akata koje u 

samoupravnom djelokrugu donosi 

Gradsko vijeće obavljaju nadležna tijela 

državne uprave, svako u svom 

djelokrugu, sukladno posebnom zakonu. 

 

Članak 108. 

          

         Detaljnije odredbe o aktima Grada Sinja i 

postupku donošenja akata utvrđuje se 

Poslovnikom Gradskog vijeća. 

 

Članak 109. 

          

(1) Opći akti se prije nego što stupe na 

snagu, objavljuju  u „Službenom 

glasniku Grada Sinja“.  

(2) Opći akti stupaju na snagu najranije 

osmog dana od dana objave, osim ako 

nije zbog osobito opravdanih razloga, 

općim aktom propisano da opći akt 

stupa na snagu prvog dana nakon 

objave. 

(3) Opći akti ne mogu imati povratno 

djelovanje. 

 

  

XV. JAVNOST RADA 

 

  Članak 110. 

            

           Službeni glasnik Grada Sinja obvezno se 

izrađuje nakon svake sjednice Gradskog vijeća, 

te prema potrebi i u smislu članka 101., 104. i 

109., a u skladu sa načelima javnosti i rada. 

 

Članak 111. 

           

           Rad Gradskog vijeća, Gradonačelnika i 

upravnih tijela Grada je javan. 
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Članak 112. 

            

(1) Javnost rada Gradskog vijeća 

osigurava se: 

 javnim održavanjem sjednica 

 izvještavanjem i napisima u tisku i 

drugim oblicima javnog 

priopćavanja 

 objavljivanjem općih akata i drugih 

akata u službenom glasilu Grada 

Sinja i na web stranicama Grada 

Sinja 

 

(2) Nazočnost javnosti sa sjednice ili dijela 

sjednice Gradskog vijeća može se 

isključiti iznimno u slučajevima 

predviđenim posebnim propisim, o 

čemu odlučuje Gradsko vijeće većinom 

glasova svih vijećnika. 

 

(3) Javnost rada Gradonačelnika 

osigurava se: 

 održavanjem javnih kolegija 

 održavanjem redovnih  mjesečnih 

konferencija za medije 

 izvještavanjem i napisima u tisku i 

drugim oblicima javnog 

priopćavanja 

 

Članak 113. 

            

            Radi stjecanja neposrednog uvida u 

potrebe Grada i građana, kao i radi informiranja 

građana o aktivnostima gradskih tijela u 

rješavanju problema Grada, Gradonačelnik 

redovito i neposredno ostvaruje kontakte s 

građanima.  

 

Članak 114. 

            

           Gradsko vijeće svojim općim aktima 

određuje koji se podaci iz rada i nadležnosti 

Vijeća, Gradonačelnika  i upravnih tijela ne 

mogu objavljivati,  jer predstavljaju tajnu i 

određuju način njihovog čuvanja.  

 

Članak 115. 

           

           Izabrani i imenovani čelnici u Gradu 

obavljaju svoju dužnost na temelju i u okviru 

zakona i ovog Statuta te dobivenih ovlaštenja i 

osobno su odgovorni za njeno obavljanje. 

 

 

Članak 116. 

          

            Javnost rada upravnih tijela Grada 

osigurava se izvještavanjem i napisima u tisku i 

drugim oblicima javnog priopćavanja. 

 

Članak 117. 

         

           Grad Sinj  organizirat će svoj rad i 

poslovanje tako da građani i pravne osobe 

mogu na jednostavan i djelotvoran  način 

ostvariti svoja Ustavom zajamčena prava i 

zakonom zaštićene interese, te ispunjavati 

građanske dužnosti. 

 

Članak 118. 

        

            Na zgradi u kojoj su smještene tijela 

Grada Sinja mora biti istaknut naziv tijela, a na 

prikladnom mjestu u zgradi mora biti istaknut 

raspored prostorija tijela Grada Sinja. 

 

 

XVI.  DONOŠENJE  STATUTA 

 

 Članak 119. 

        

(1)  Postupak za promjenu Statuta pokreće 

se prijedlogom za promjenu Statuta. 

(2)  Promjenu Statuta može predložiti 

najmanje jedna trećina vijećnika 

Gradskog vijeća, Odbor za Statut, 

Poslovnik i normativnu djelatnost i 

Gradonačelnik. 

(3)  Ako predlagatelj nije Odbor za Statut, 

Poslovnik i normativnu djelatnost 

prijedlog se obvezno upućuje Odboru 

za Statut, Poslovnik i normativnu 

djelatnost  koji ga razmatra i uz 

mišljenje upućuje Gradskom vijeću.  

(4)  Prijedlog mora biti obrazložen, a 

podnosi se predsjedniku Gradskog 

vijeća. 

(5)  O prijedlogu za promjenu Statuta 

odlučuje Gradsko vijeće većinom 

glasova svih članova. 

(6)  Ako se  prijedlog za promjenu Statuta 

ne prihvati, isti prijedlog može se 

podnijeti tek po isteku roka od šest 

mjeseci.  

 

Članak 120. 

        

(1)  Ako nakon razmatranja prijedloga iz 

članka  119.  ovog Statuta Gradsko 
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vijeće odluči pristupiti izmjenama i 

dopunama Statuta, Gradsko vijeće na 

istoj ili najkasnije na sljedećoj sjednici 

utvrđuje Nacrt izmjena i dopuna 

Statuta, te ga stavlja na javnu raspravu 

i određuje vrijeme trajanja javne 

rasprave, koje, u pravilu, iznosi 30 

dana. 

(2) Nakon provedene javne rasprave o 

Nacrtu izmjena i dopuna Statuta, 

konačni prijedlog promjena Statuta 

utvrđuje Odbor za Statut, Poslovnik i 

normativnu djelatnost. 

(3) Statutarnu odluku o promjeni Statuta 

donosi Gradsko vijeće većinom 

glasova svih vijećnika. 

 

 

XVII. SPRJEČAVANJE SUKOBA 

INTERESA 

 

Članak 121. 

      

         Način djelovanja Gradonačelnika i 

zamjenika Gradonačelnika u obnašanju javnih 

dužnosti uređen je posebnim zakonom.  

 

 

 XVIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE 

ODREDBE 

 

Članak 122. 

         

(1) Odluke i drugi opći akti doneseni na 

temelju Statuta Grada Sinja 

(„Službeni glasnik Grada Sinja“ br. 

10/09, 02/13 i 02/18) i zakona, 

uskladit će se sa odredbama ovog 

Statuta i zakona kojim se uređuje 

pojedino područje u zakonom 

propisanom roku.  

(2) Do donošenja općih akata kojima se 

uređuju poslovi iz samoupravnog 

djelokruga Grada Sinja, sukladno 

posebnim zakonima i odredbama 

ovog Statuta, primjenjivat  će se akti 

Grada Sinja u onim odredbama koje 

nisu u suprotnosti sa zakonom i ovim 

Statutom. 

(3) U slučaju suprotnosti odredbi općeg 

akta iz stavka 1. ovog članka,  

primjenjuju se neposredno odredbe 

zakona i ovog Statuta. 

(4) Ovaj Statut stupa na snagu osmog 

dana od dana objave u „Službenom 

glasniku Grada Sinja“, osim članaka 

24., 51., 56., 57. i 97. st. 5.-7., koji 

stupaju na snagu na dan stupanja na 

snagu odluke o raspisivanju prvih 

sljedećih redovnih lokalnih izbora za 

članove predstavničkih tijela jedinica 

lokalne i područne (regionalne) 

samouprave te općinske načelnike, 

gradonačelnike i župane. 

 

Članak 123. 

 

      Danom stupanja na snagu ovog Statuta 

prestaje važiti  Statut Grada Sinja  („Službeni 

glasnik Grada Sinja“ br. 10/09, 02/13 i 02/18). 

 

Gradsko vijeće Grada Sinja 

Klasa: 012-03/21-01/3 

Ur.broj: 2175/01-01-21-4 

Sinj, 06. travnja 2021. godine 

 

Potpredsjednik Gradskog vijeća: 

Anđelko Bilandžić, v.r. 

______________________________________ 

 
    Na temelju članka 32. Zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi (NN br. 144/20) i  

članka 35. Statuta Grada Sinja („Službeni 

glasnik Grada Sinja“ br. 10/09, 02/13 i 02/18), 

na prijedlog Odbora za Statut, Poslovnik i 

normativnu djelatnost, Gradsko vijeće Grada 

Sinja na svojoj  38. sjednici održanoj 06. travnja 

2021. godine donijelo je     

O D L U K U 

o izmjenama i dopunama 

Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja 

 

Članak 1.  

 

            U Poslovniku Gradskog vijeća Grada 

Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ br. 

02/10, 02/13), u članku 6. stavku 3.  riječi: 

„predstojnika Ureda Grada“ zamjenjuju se 

riječima: „pročelnika upravnog tijela 

nadležnog za poslove predstavničkog tijela“. 

 

            U stavku 4. istog članka riječi: 

„predstojnika Ureda Grada“ zamjenjuju se 

riječima: „pročelnika upravnog tijela 

nadležnog za poslove predstavničkog tijela“. 
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Članak 2. 

  

          U članku 12. stavku 5. točka na kraju 

rečenice zamjenjuje  se zarezom iza kojeg se 

dodaju riječi:“ s tim da vijećnik može glasovati 

samo za jednog kandidata.“. 

 

Članak 3. 

 

            U članku 25. stavku 5.  riječi: 

„predstojnik Ureda Grada“ zamjenjuju se 

riječima: „pročelnik upravnog tijela nadležnog 

za poslove predstavničkog tijela“. 

 

Članak 4. 

 

          U članku 32. stavak 3. mijenja se i glasi: 

           „Dužnost predsjedniku i 

potpredsjednicima Gradskog vijeća prestaje 

danom kad Gradsko vijeće utvrdi činjenicu 

podnošenja ostavke na dužnost, a najkasnije 

tridesetog dana od dana podnošenja ostavke.“. 

 

Članak 5. 

 

           U članku 33. stavku 1. iza riječi 

:“dužnosti“, dodaju se riječi: „ ili mu iz drugog 

razloga prestane mandat,“. 

 

Članak 6.  

 

           U članku 54. stavku 1. riječi: „zamjenici 

gradonačelnika“, zamjenjuju se riječima:          „ 

njegov zamjenik“.   

 

          U stavku 3. riječi: „njegove zamjenike“  

zamjenjuju se riječima: „njegovog zamjenika“, 

a riječi : „njegovi zamjenici“ zamjenjuju se 

riječima: „njegov zamjenik“.  

  

Članak 7. 

 

         U članku 55. stavku 1. riječi: „njegovi 

zamjenici“ zamjenjuju se riječima: „njegov 

zamjenik“. 

  

Članak 8. 

 

           U članku 93. stavak 9. mijenja se i glasi: 

           „Amandman s kojim se suglasi 

predlagatelj odluke, a predlagatelj odluke je 

gradonačelnik, postaje sastavnim dijelom 

prijedloga odluke i o njemu se posebno ne 

glasuje.“.   

             

           Stavak 10. istog članka mijenja se i glasi: 

         „Amandman s kojim se suglasi 

predlagatelj odluke, a predlagatelj odluke nije 

gradonačelnik, postaje sastavnim dijelom 

prijedloga odluke i o njemu se posebno ne 

glasuje, u slučajevima kada je gradonačelnik 

suglasan s tim amandmanom.“.  

 

Članak 9. 

 

          U članku 119. stavku 6. briše se riječ: 

„središnjeg“. 

 

Članak 10. 

 

          U članku 120. stavku 5. iza riječi: 

„elektroničkim putem“ umjesto točke na kraju 

rečenice stavlja se zarez i dodaju se riječi: „u 

kojem slučaju je Grad Sinj dužan osigurati 

vijećnicima odgovarajuću opremu prema 

svojim materijalnim i tehničkim 

mogućnostima.“.  

 

Članak 11. 

 

          Iza  članka 120.a  dodaje se članak 120.b, 

koji glasi:  

          „U slučaju nastupanja posebnih 

okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili 

određeno stanje  koje se nije moglo predvidjeti 

i na koje se nije moglo utjecati, a koje 

trenutačno ugrožava pravni poredak, život, 

zdravlje ili sigurnost stanovništva te imovinu 

veće vrijednosti, za vrijeme trajanja posebnih 

okolnosti sjednice Gradskog vijeća iznimno se 

mogu održavati elektroničkim putem u skladu 

sa tehničkim mogućnostima Grada.  

          Ako se sjednica po odluci predsjednika 

Gradskog vijeća u slučaju iz stavka 1. ovog 

članka održava izjašnjavanjem elektroničkom 

poštom, predsjednik u pozivu za sjednicu 

određuje dan i vrijeme održavanja sjednice, dan 

i vrijeme u kojem se dostavljaju amandmani i u 

kojem se ovlašteni predlagatelj izjašnjava o 

amandmanima, te vrijeme u kojem se glasuje po 

predloženim točkama dnevnog reda.  

          Glasuje se izjašnjavanjem u poruci 

elektroničke pošte ili na obrascu za glasovanje 

koji se dostavlja službeniku nadležnog 

upravnog odjela koji sastavlja zapisnik sa 

sjednice Gradskog vijeća.  

 

          Glasovanje se može provesti i putem 

programskog rješenja (aplikacije). 
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          Na sjednicu sazvanu i održanu na način 

propisan u stavku 2. ovog članka primjenjuju se 

odredbe ovog Poslovnika o rokovima za 

sazivanje sjednice i dostavi materijala, 

predlaganju točaka dnevnog reda, dostavi 

amandmana i glasovanju.  

 

           Ako se sjednica po odluci predsjednika 

Gradskog vijeća održava putem video 

konferencije ili drugih tehnologija za 

održavanje sastanka na daljinu, na sjednicu 

sazvanu i održanu putem video konferencije 

primjenjuju se odredbe ovog Poslovnika o 

rokovima za sazivanje sjednice, dostavi 

materijala, predlaganju točaka dnevnog reda, 

postavljanju vijećničkih pitanja, dostavi 

amandmana, održavanju reda na sjednici i 

glasovanju.“.  

 

Članak 12. 

 

            U članku 127.  stavku 1.  iza riječi: 

„može predložiti “ dodaju se riječi i zarez : „ 

da se dnevni red dopuni,“. 

 

Članak 13.  

 

            Ovlašćuje se Odbor za Statut, Poslovnik 

i normativnu djelatnost izraditi pročišćeni tekst 

Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja.   

 

Članak 14. 

 

            Ova Odluka stupa na snagu osmog dana 

od dana objave u „Službenom glasniku Grada 

Sinja“.    

 

Gradsko vijeće Grada Sinja      

Klasa: 012-03/21-01/2  

Urbroj: 2175/01-01-21-3 

Sinj, 06. travnja 2021. godine   

 

Potpredsjednik Gradskog vijeća: 

Anđelko Bilandžić, v.r. 

_____________________________________ 

 

 

       REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

             

   G R A D   S I NJ 

   Gradsko vijeće  

Klasa: 810-01/21-01/4 

Urbroj: 2175/01-01-21-2 

Sinj,  06. travnja  2021. godine 

 

 Na temelju članka 13. stavak 1. Zakona 

o zaštiti od požara ("Narodne novine" broj 

92/10.), a u svezi Pravilnika o izradi procjene 

ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije 

(NN 35/94.,110/05. i 28/10.) i Pravilnika o 

planu zaštite od požara (NN 51/12.) i članka 35. 

stavak 1. alineja 32. Statuta Grada Sinja 

(„Službeni glasnik Grada Sinja“ broj 10/09., 

02/13. i 02/18.) Gradsko vijeće Grada Sinja na 

38. sjednici održanoj 06. travnja  2021. godine 

donosi 

 

Zaključak 

o prihvaćanju  Procjene ugroženosti od 

požara i tehnoloških eksplozija za Grad Sinj 

 

Članak 1. 

 

Prihvaća  se Procjena ugroženosti od 

požara i tehnoloških eksplozija za Grad Sinj.     

(u daljnjem tekstu: Procjena)  

 

Članak 2. 

 

Sastavni dio  ovog Zaključka je 

Procjena  s grafičkim dijelom. 

 

Članak 3. 

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu s danom 

donošenja, a objavit će se u „ Službenom 

glasniku Grada Sinja“ . 

 

Potpredsjednik Gradskoga vijeća: 

Anđelko Bilandžić, v.r. 

______________________________________ 

 

        REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

             

   G R A D   S I NJ 

   Gradsko vijeće 

 

Klasa: 810-01/21-01/3 

Urbroj: 2175/01-01-21-2 

Sinj,  06. travnja  2021. godine 
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 Na temelju članka 13. stavak 1. Zakona 

o zaštiti od požara ("Narodne novine", broj 

92/10.), a u svezi Pravilnika o izradi procjene 

ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije 

(NN 35/94.,110/05. i 28/10.) i Pravilnika o 

planu zaštite od požara (NN 51/12) i članka 35. 

stavak 1. alineja 32. Statuta Grada Sinja 

(„Službeni glasnik Grada Sinja“ broj 10/09., 

02/13. i  02/18.) Gradsko vijeće Grada Sinja na 

38. sjednici održanoj 06. travnja  2021. godine 

donosi 

 

Zaključak 

o prihvaćanju  Plana zaštite od požara za 

Grad Sinj 

 

Članak 1. 

 

Prihvaća  se Plan zaštite od požara za 

Grad Sinj. (u daljnjem tekstu: Plan)  

 

Članak 2. 

Sastavni dio ovog Zaključka je Plan s 

grafičkim dijelom. 

 

Članak 3. 

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu s 

danom donošenja, a objavit će se u „ 

Službenom glasniku Grada Sinja“ . 

 

Potpredsjednik Gradskoga vijeća: 

Anđelko Bilandžić, v.r. 

______________________________________ 

 

Na temelju članka 9 i 10. Zakona o 

savjetima mladih („Narodne novine“ br. 

41/14), članka 5. i 6. Odluke o osnivanju 

Savjeta mladih Grada Sinja („Službeni glasnik 

Grada Sinja“ br. 10/14) i članka 35. Statuta 

Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ 

br. 10/09, 02/13 i 02/18), Gradsko vijeće Grada 

Sinja na 38. sjednici održanoj dana 06.  travnja  

2021. godine, donijelo je  

 
Z A K LJ U Č A K 

o poništenju Javnog poziva za isticanje 

kandidature za izbor članova Savjeta mladih 

Grada Sinja i njihovih zamjenika 

 

 I. 

Poništava se Javni poziv za isticanje 

kandidature za izbor članova Savjeta mladih 

Grada Sinja i njihovih zamjenika, Klasa: 007-

03/20-01/28, Urbroj: 2175/01-21-6, koji je 

objavljen  dana 01. ožujka                  2021. 

godine na web stranici Grad Sinja i na oglasnoj 

ploči Grada Sinja.  

 

II. 

 Ovaj Zaključak će se objaviti u „Službenom 

glasniku Grada Sinja“.  

 
Gradsko vijeće Grada Sinja 

Klasa: 007-03/20-01/28   

Ur.broj: 2175/01-01-21-8   

Sinj, 06.  travnja  2021. godine 

 

Potpredsjednik Gradskog vijeća: 

 Anđelko Bilandžić, v.r. 

_____________________________________ 

Na temelju članka 35. Statuta Grada 

Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ broj 

10/09 , 02/13 i 02/18)  Gradsko vijeće Grada 

Sinja na 38. sjednici održanoj dana 06. travnja 

2021. godine, donijelo je  

 
ODLUKU 

o odobravanju postavljanja portretnog 

spomenika prof. Ante Župića, akademskog 

kipara u sklopu obilježavanja 50. godina 

Matice hrvatske u Sinju i Hrvatskog proljeća 

  
I. 

    Odobrava se postavljanje portretnog 

spomenika prof. Ante Župića, akademskog 

kipara u sklopu obilježavanja 50. godina 

Matice hrvatske u Sinju i Hrvatskog proljeća. 

 
II. 

     Portretni spomenik prof. Ante Župića 

postavit će u neposrednoj blizini zgrade u kojoj 

je prof. Ante Župić živio do prerane smrti 1974. 

godine, te zgrade gimnazije u kojoj je radio i 

odgajao sinjske gimnazijalce, na križanju 

Vrličke ulice br. 43 i ulice Vladimira Nazora uz 

rubni dio zida koji okružuje i dijeli zelenu 

površinu od javne prometnice.    
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     Portretni spomenik prof. Ante Župića rad je 

akademskog kipara Stipe Sikirice,  dimenzija 

postolja 125x50x50 i spomenika 115 cm. 

Postolje je u jablaničkom granitu, a sam 

spomenik je od lijevane bronce. 

 
III. 

    Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja i objavit će se u  “Službenom 

glasniku Grada Sinja”.  

 
Gradsko vijeće Grada Sinja 

Klasa: 015-09/21-01/1 

Urbroj: 2175/01-01-21-4 

Sinj, 06. travnja 2021. godine 

 
Potpredsjednik Gradskog vijeća: 

Anđelko Bilandžić, v.r. 

______________________________________ 

 

II  GRADONAČELNIK 

 

  

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

 

GRAD SINJ 

GRADONAČELNIK 

Klasa: 350-01/20-01/36 

Ur.broj: 2175/01-03-21-21 

      Sinj, 5. ožujka 2021. godine 

 

Temeljem članka 105. stavak 3. 

Zakona o prostornom uređenju (NN br. 

153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.) i 

članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01., 

60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 

150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 

98/19., 144/20.), te članka 53. Statuta Grada 

Sinja (Službeni glasnik Grada Sinja br. 10/09., 

02/13. i 2/18.), Gradonačelnica Grada Sinja, 

donosi, 

 
ZAKLJUČAK 

o utvrđivanju Konačnog prijedloga Izmjena i 

dopuna Prostornog plana uređenja Grada 

Sinja 

 

I. 

Utvrđuje se Konačni prijedlog Izmjena 

i dopuna Prostornog plana uređenja Grada 

Sinja. 

 

II.  

Konačni prijedlog Izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Grada Sinja 

dostavit će se Gradskom vijeću Grada Sinja na 

usvajanje. 

 

III. 

Ovaj Zaključak će se objaviti u 

Službenom glasniku Grada Sinja.  

 
 Gradonačelnica 

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

______________________________________ 

 

     REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

G R A D   S I NJ 

GRADONAČELNIK 

KLASA: 550-01/20-01/6 

URBROJ: 2175/01-03-21-4 

Sinj, 24. ožujka 2021. godine 

    

Na temelju članka 53. Statuta Grada Sinja 

(„Službeni glasnik Grada Sinja“ br. 10/09, 

02/13, 2/18), članka 2. Pravilnika o 

financiranju javnih potreba Grada Sinja 

(«Službeni glasnik Grada Sinja» br. 14/17) i 

članka IX. Programa javnih potreba u 

socijalnoj skrbi Grada Sinja („Službeni glasnik 

Grada Sinja“ br. 7/20 A), Gradonačelnica 

Grada Sinja, dana 29. ožujka 2021. godine 

donijela je 

 
ODLUKU  
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O RASPODJELI SREDSTAVA U 

PROGRAMU JAVNIH POTREBA U 

SOCIJALNOJ SKRBI GRADA SINJA ZA 

2021. GODINU 

 
Članak 1. 

U članku I. Programa javnih potreba u 

socijalnoj skrbi Grada Sinja za 2021. godinu, 

stavak 1. Pomoći socijalno ugroženim 

obiteljima, u točki 1. - pomoći u novcu 

(građanima, kućanstvima i udrugama), 

sredstva u iznosu od 1.480.000,00 kuna 

namijenjena za novčane potpore socijalno 

ugroženim samcima, obiteljima, kućanstvima, 

za sufinanciranje rada socijalne samoposluge 

Hrvatskog Crvenog križa-Gradskog društva 

Sinj, sufinanciranje rada skloništa za žene i 

djecu žrtve obiteljskog nasilja Caritasa 

nadbiskupije Split, za sufinanciranje 

terapijskog jahanja koje provodi KGK Alkar 

1968 Sinj, kao i za prijevoz djece s teškoćama, 

raspodjeljuju se na slijedeći način:  

 
  I. pomoći u novcu (građanima, kućanstvima 

i udrugama)                             1.480.000,00 kn                                                

  

-novčane pomoći-Ured Grada na prijedlog 

Socijalnog vijeća                         125.000,00 kn                                                                   

-novčane pomoći-Gradonačelnik na prijedlog 

Socijalnog vijeća                         320.000,00 kn                                              

-novčane pomoći umirovljenicima                                                                                                        

                                                     400.000,00 kn 

-novčane pomoći nezaposlenim osobama                                                                                    

                                                     450.000,00 kn          

-novčane pomoći za poklon pakete korisnicima 

ZMN                                             100.000,00 kn                                                               

-sufinanciranje Socijalne samoposluge Grada 

Sinja                                               40.000,00 kn                                                                     

 -Klub roditelja djece s teškoćama „Ruka 

pomoći“  sufinanciranje prijevoza djece s 

teškoćama do COO „Juraj Bonaći“ u Sinju                               

                                                       20.000,00 kn 

 -KK „Alkar 1968“ Sinj-sufinanciranje 

programa terapijskog jahanja       20.000,00 kn                                         

-Caritas Splitsko makarske nadbiskupije -

sufinanciranje skloništa za žene i djecu žrtve 

obiteljskog nasilja                           5.000,00 kn     

                                          
Članak 2. 

U članku I. Programa javnih potreba u 

socijalnoj skrbi Grada Sinja za 2021. godinu, 

stavak 1. Pomoći socijalno ugroženim 

obiteljima, u točki 2. - pomoći građanima i 

kućanstvima u naravi, sredstva u iznosu od 

720.000,00 kuna namijenjena za potpore 

hrvatskim braniteljima invalidima iz 

Domovinskog rata, obiteljima i kućanstvima za 

poboljšavanje uvjeta stanovanja i financiranje 

troškova stanovanja,  raspodjeljuju se na 

slijedeći način:  

 
 II.  pomoći građanima i kućanstvima u 

naravi                                          720.000,00 kn  

- priključci na komunalnu infrastrukturu po 

Zakonu o pravima  Hrvatskih branitelja iz 

Domovinskog rata                       120.000,00 kn                                                                                                                                

 -pomoć u građevinskom materijalu                                                                                                  

                                                       80.000,00 kn 

 -pomoć za podmirenje troškova stanovanja                                                                               

                                                     520.000,00 kn 

                                                    

Članak 3. 

U članku V. Programa javnih potreba u 

socijalnoj skrbi Grada Sinja za 2021. godinu, 

stavak 1. Potpore za rad udruga iz 

Domovinskog rata i udruga iz socijalne skrbi 

sredstva u iznosu od 340.000,00 kuna 

raspodjeljuju se na slijedeći način: 

 

I.  Potpore za rad udruga iz Domovinskog 

rata i  udruga iz socijalne skrbi 340.000,00 kn                                                                                                            

 

    1. Potpore za rad udruga iz Domovinskog 

rata                                               271.500,00 kn                                                                       
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        - Udruga HVIDR- a             130.000,00 kn                                                                                                                    

        - Udruga roditelja i udovica  poginulih 

hrvatskih branitelja           135.000,00 kn                                                                                                                                                        

         -jednokratne pomoći              38.000,00 kn                                                                                                                 

         -redovna djelatnost                72.000,00 kn                                                                                                                    

         -neraspoređena sredstva        25.000,00 kn                                                                                                           

 
Neraspoređena sredstva koristit će se za 

božićnice članovima Udruge roditelja i udovica 

poginulih branitelja Domovinskog rata Grada 

Sinja i Cetinske Krajine, kao i za nepredviđene 

rashode koji nisu obuhvaćeni raspodjelom. 

Sredstva će se dodjeljivati na temelju posebnog 

zaključka Gradonačelnika.        

         - Udruga djece poginulih i smrtno 

stradalih branitelja   Domovinskog rata Grada 

Sinja i Cetinske Krajine                    6.500,00 kn 

                                                                           

 2. Potpore za rad ostalih udruga iz područja 

socijalne skrbi                                                   

68.500,00 kn 

 
      -   Udruga tjelesnih invalida Sinj - UTIS                                                                                      

                                                       50.000,00 kn 

      -   Udruga žena liječenih na dojci                                                                                                

                                                       10.000,00 kn 

      -    Klub liječenih alkoholičara 8.500,00 kn                                                                                              

Članak 4. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja 

i objavit će se u „Službenom glasniku Grada 

Sinja“.                                                                             

 

Gradonačelnica 

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

______________________________________ 

 

 

KLASA: 612-01/21-01/39 

URBROJ: 2175/01-03-21-1 

Sinj, 29. ožujka 2021. godine 

 

         Na temelju članka 53. Statuta Grada Sinja 

("Službeni glasnik Grada Sinja" br. 10/09, 

02/13, 2/18), članka 2. Pravilnika o 

financiranju javnih potreba Grada Sinja 

(«Službeni glasnik Grada Sinja» br. 14/17) ) i 

članka 3. Programa javnih potreba u kulturi 

Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ 

br. 07 A/20),  Gradonačelnica Grada Sinja 

dana 29. ožujka 2021. godine, donijela je 

 

ODLUKU  

O RASPODJELI SREDSTAVA ZA 

FINANCIRANJE PROGRAMA I 

PROJEKATA U PROGRAMU JAVNIH 

POTREBA U KULTURI GRADA SINJA ZA 

2021. GODINU 

 

1. TABLICA RASPODJELE 

 

Sredstva osigurana u članku II. točka 2. 

Programa javnih potreba u kulturi Grada 

Sinja za 2021. godinu, u iznosu od 930.000,00 

kuna raspodjeljuju se udrugama u kulturi 

kako slijedi: 

 

I. Tekuće donacije: 

Red. broj Prijavitelj Projekt / program Prijedlog u kn 

1. Gradska glazba Sinj Redoviti rad 144.000,00 

2. Klapa Sinj Redoviti rad 80.000,00 

3. Ogranak Matice hrvatske u Sinju Redoviti rad 51.000,00 

4. Sinjsko pučko kazalište  Redoviti rad 59.000,00 

 Sinjsko pučko kazalište 70 godina rada 10.000,00 

5. Krnjevalska udruga Grada Sinja Organizacija Krnjevala 8.000,00 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

 

G R A D   S I NJ 

GRADONAČELNIK 
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6. KUU Sinjske mažoretkinje Redoviti rad 74.000,00 

 KUU Sinjske mažoretkinje Odlazak na državno prvenstvo 10.000,00 

7. KU „Didi s Kamešnice“ Gljev Redoviti rad 35.000,00 

8. Viteško alkarsko društvo 306. Sinjska Alka 90.000,00 

 Viteško alkarsko društvo Izdavanje knjige  

„Sinjska Alka 1874-2000“ 

10.000,00 

9. Glazbeni zbor „Sinjski slavuji“ Redoviti rad 45.000,00 

10. KUD Sinj Redoviti rad 20.000,00 

11. Udruga za očuvanje baštine 

Cetinskog kraja 

Redoviti rad 18.000,00 

12. KUD Vrilo Redoviti rad 8.000,00 

13. KUD Osinium Redoviti rad 8.000,00 

 KUD Osinium Izdavanje monografije povodom 20. 

godina rada 

10.000,00 

14. PKD Gaj Laberije Redoviti rad 28.000,00 

15. Udruga Dječja Alka Vučkovića 65. Dječja Alka 25.000,00 

16. Klaster Sinjska Alka Ljetna glazbena škola 20.000,00 

17. Udruga Srma 3. festival bajki 7.000,00 

18. SKUP Projekt „Jesenjarenje“ 5.000,00 

 SKUP Projekt „Mapiranje industrijske 

baštine sinjskog kraja“ 

5.000,00 

19. PD Svilaja Sinj Izdavanje monografije povodom 

100. godina PD Svilaja  

10.000,00 

20. Udruga Cjelovit život Glazbeno literarne večeri 4.000,00 

21. Klub Sinjana Zagreb Tradicionalna večer Sinjana u 

Zagrebu 

10.000,00 

 Klub Sinjana Zagreb Znanstveni zbornik „Sinj u 

hrvatskom proljeću“ 

10.000,00 

22. Muzej Cetinske krajine i Sinjsko 

pučko kazalište 

Predstava „Kneginja Margareta“ 20.000,00 

//////// Pričuva Programa /// 26.000,00 

UKUPNO                                                                                                                                                           850.000,00 

 

II. Kapitalne donacije: 

 

 

Red. broj 

 

Prijavitelj 

 

Projekt / program 

 

Prijedlog u kn 

1. PKD Gaj Laberije Kupnja opreme za povijesnu 

postrojbu Kohorta Delmata 

80.000,00 

 

 UKUPNO I. + II.                                                                                                                           930.000,00                                                                                                                                        

 

2.  SKLAPANJE UGOVORA I KONTROLA 

KORIŠTENJA SREDSTAVA 

 

Na temelju Odluke o raspodjeli sredstava za 

financiranje programa i projekata u Programu 

javnih potreba u kulturi Grada Sinja za 2021. 

godinu, Gradonačelnica će sklopiti ugovore s 

korisnicima financijskih sredstava o realizaciji 

programa i projekata. 

Korisnici financijskih sredstava obvezni su 

Uredu Grada podnijeti izvješća o realizaciji 

programa i projekata sukladno odredbama iz 

ugovora. 
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Ured Grada će pratiti izvršavanje ugovorenih 

obveza i u slučaju njihova neizvršavanja 

obustavit će njihovo daljnje financiranje. 

 

3.  ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i 

objavit će se u „Službenom glasniku Grada 

Sinja.“  

                                                                                                    

Gradonačelnica: 

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

______________________________________ 

 

     REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

 

 

  G R A D   S I NJ 

GRADONAČELNIK 

 

KLASA: 602-01/21-01/1 

URBROJ: 2175/01-03-21-1 

Sinj, 06. travnja 2021. godine 

 

Na temelju članka 53. Statuta Grada Sinja 

(«Službeni glasnik Grada Sinja» broj 10/09, 

02/13, 2/18), i članka 2. Pravilnika o 

financiranju javnih potreba Grada Sinja 

(«Službeni glasnik Grada Sinja» br. 14/17) 

Gradonačelnica Grada Sinja dana 06. travnja 

2021. godine donosi 

 

PROGRAM 

JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU GRADA 

SINJA ZA 2021. GODINU 

 

            Sredstva za realizaciju Programa javnih 

potreba u školstvu planirana u Proračunu 

Grada Sinja za 2021. godinu u iznosu od 

5.870.000,00 kuna namijenjena su 

unaprjeđenju uvjeta školovanja učenika i 

studenata s područja Grada Sinja, očuvanju, 

odnosno poboljšanju postojećeg učeničkog i 

studentskog materijalnog standarda, te 

stvaranju uvjeta potrebnih za kvalitetniji rad 

sinjskih osnovnih i srednjih škola, u skladu s 

postojećim općim aktima i objektivnim 

proračunskim mogućnostima. 

            Javnim potrebama u školstvu Grada 

Sinja za 2021. godinu utvrđuju se programi, 

projekti, djelatnosti, akcije i manifestacije za 

čiju su realizaciju, u Proračunu Grada Sinja, u 

Razdjelu 1 – Ured Grada Grada Sinja, 

planirana sredstva koja se raspoređuju za 

slijedeće potpore: 

 

I. Potpore učenicima i studentima                                                                            

                                                4. 300.000,00 kn 

 

Ovim potporama učenicima i studentima 

omogućava se zadržavanje i poboljšavanje 

dostignutih standarda i materijalnih uvjeta za 

školovanje.  

     

         1. Naknade građanima i kućanstvima na 

temelju osiguranja i druge naknade                                                                                                 

                                                  4.300.000,00 kn 
       - Stipendije                        2.500.000,00 kn                                                                                                        

       - Sufinanciranje prijevoza učenika i 

studenata                          1.800.000,00 kn                                            

                                                                        

II. Pomoć za nabavku radnih bilježnica 

učenicima osnovnih škola         800.000,00 kn                      

 

III. Donacije školstvu                600.000,00 kn                                                                                                    

     

Ovim potporama omogućava se zadržavanje i 

poboljšavanje uvjeta za daljnji razvoj i 

unapređenje postojećih standarda na području 

osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja. 

   

          1.  Pomoći korisnicima drugih 

proračuna                                   100.000,00 kn                                                         

               - Sufinanciranje rada asistenata u 

nastavi                                         100.000,00 kn                                                  

          

          2.  Ostali rashodi              500.000,00 kn                                                                                                  

            - Tekuće donacije            100.000,00 kn  

                                                                                                  

Sredstva za tekuće donacije koristit će se za 

nepredviđene troškove u realizaciji projekata  

osnovnih i srednjih škola s područja Grada 

Sinja, udruge „Studenti Cetinske Krajine“, u 

organizaciji maturalnih večeri sinjskih srednjih 

škola, za nagrade najuspješnijim učenicima 

osnovnih i srednjih škola i njihovim 

profesorima-mentorima na kraju tekuće 

nastavne godine, za aktivnosti izviđačkih 

udruga koje okupljaju djecu iz sinjskih osnovnih 

škola i za druge nepredviđene rashode u 

području školstva. Sredstva će se dodjeljivati na 

temelju Ugovora o sufinanciranju projekta 

između Grada Sinja i korisnika ili posebnog 

zaključka gradonačelnika. 

 

         - Kapitalne donacije           400.000,00 kn   



7. travnja  2021.                SLUŽBENI GLASNIK GRADA SINJA                        Broj 2 - Stranica- 40 

                                                                                               

Sredstva za kapitalne donacije koristit će se za 

financiranje troškova u realizaciji projekata 

nabave nastavnih pomagala i druge opreme, 

investicijskih zahvata na objektima sinjskih 

osnovnih i srednjih škola, za zadržavanje, 

odnosno poboljšavanje uvjeta za daljnji razvoj  

postojećih kapaciteta na području osnovnog i 

srednjoškolskog obrazovanja. Sredstva će se 

dodjeljivati na temelju Ugovora o 

sufinanciranju projekta između Grada Sinja i 

škole - korisnika donacije. 

   

 IV.  Donacije za znanost i obrazovanje                                                                        

                                                    170.000,00 kn 

 

        - Potpore za diplomske ili doktorske 

radove na temu Grada Sinja         80.000,00 kn                     

        - Festival znanosti-Udruga Znanost i Alka                                                                 

                                                       70.000,00 kn 

        - Tekuće donacije                  20.000,00 kn                                                                                                        

 

Ovim potporama omogućava se zadržavanje, 

odnosno poboljšavanje uvjeta za daljnji razvoj  

postojećih kapaciteta na području visokog 

obrazovanja i znanosti kao i sufinanciranje 

znanstvenih projekata od interesa za Grad Sinj. 

Sredstva će se dodjeljivati na temelju posebnog 

Zaključka gradonačelnika za dodjelu potpora 

Grada Sinja, odnosno Ugovora o 

sufinanciranju projekata između Grada Sinja i 

korisnika potpore. 

                                                                                                          

IV. Ovaj Program stupa na snagu osmi dan od 

dana objave u Službenom glasniku Grada 

Sinja. 

 

Gradonačelnica 

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

______________________________________ 

 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

 

GRAD SINJ 

GRADONAČELNIK 

 

KLASA: 007-03/21-01/6 

URBROJ: 2175/01-03-21-4 

Sinj, 06. travnja 2021. godine 

 

Na temelju članka 53. Statuta Grada Sinja 

(«Službeni glasnik Grada Sinja» broj 10/09, 

02/13, 2/18) i članka 2. Pravilnika o 

financiranju javnih potreba Grada Sinja 

(«Službeni glasnik Grada Sinja» br. 14/17) 

Gradonačelnica Grada Sinja dana 06. travnja 

2021. godine donosi 

 
PROGRAM JAVNIH POTREBA U 

RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA GRADA 

SINJA  ZA 2021. GODINU 

            Sredstva za realizaciju Programa javnih 

potreba u razvoju Civilnog društva planirana u 

Proračunu Grada Sinja za 2021. godinu u 

iznosu od 195.000,00 kuna namijenjena su za 

rad organizacija civilnog društva, odnosno 

udruga građana nastalih na načelima 

dragovoljnosti, neovisnosti i neprofitnosti, koji 

se aktivno, slobodno i volonterski uključuju u 

sve sfere društvenog života. 

            Javnim potrebama u razvoju Civilnog 

društva za 2021. godinu utvrđuju se programi, 

projekti, djelatnosti, akcije i manifestacije 

ponuđene od braniteljskih udruga proizašlih iz 

Domovinskog rata, udruge antifašista, te 

ostalih udruga Civilnog društva od  interesa za 

Grad Sinj. Novčana sredstva za njihovo 

financiranje osigurana u, Razdjelu 1. – Ured 

Grada, Glava 2. Društvene djelatnosti, 

raspoređuju se kako slijedi: 

 

I. Potpore za rad udruga proizašlih iz 

Domovinskog rata                        81.000,00 kn                                        

         Ovim potporama želi se braniteljskim 

udrugama omogućiti djelovanje na 

profesionalnom osposobljavanju i 

produktivnom uključivanju svojih članova u 

društvene procese, te na čuvanju i promicanju 

istine o Domovinskom ratu. 

1.) Udruga dragovoljaca i veterana 

Domovinskog rata Republike Hrvatske, 

Ogranak Sinj                                 19.000,00 kn                                                                                                                               

2.) Udruga hrvatskih branitelja-dragovoljaca 

Domovinskog rata Sinj                  10.000,00 kn                                                                                                                                         

3.) Hrvatsko društvo bivših zatočenika srpskih 

koncentracijskih logora, Podružnica  Sinj                   
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                                                         6.000,00 kn                                                                                    

4.) Udruga hrvatskih branitelja liječenih od 

PTSP-a  Splitsko-dalmatinske županije   

                                                       15.000,00 kn  

5.) Udruga hrvatskih branitelja „Veterani 126. 

brigade-Sinj“                                     22.000,00 

kn 

6.) ZNG 2. bojna 4. GBR „Cro Angels“                                                                                 

                                                         6.000,00 kn 

7.) Udruga nezaposlenih hrvatskih branitelja                                                                   

                                                         3.000,00 kn 

II. Potpora za rad udruge antifašista                                                                                

                                                        7.000,00 kn 

  III. Potpore za rad ostalih udruga                                                                                  

                                                      92.000,00 kn 

1.) Udruga Novi put                      28.000,00 kn                                                                                                             

2.) Udruga SRMA                          42.000,00 kn                                                                                                                 

3.) Udruga umirovljenika Sinj       12.000,00 kn                                                                                          

4.) Udruga Cjelovit život                 2.500,00 kn                                                                                                        

5. Udruga 4+                                   2.500,00 kn                                                                                                                           

6. Udruga Kultura u prometu          5.000,00 kn                                                                                             

  IV.Neraspoređena sredstva        15.000,00 kn                                                                                      

Neraspoređena sredstva koristit će se za 

donacije braniteljskim udrugama koje nisu 

obuhvaćene raspodjelom iz točke I. ovog 

Programa, odnosno za nepredviđene rashode 

udruga civilnog društva tijekom godine. 

Sredstva će se dodjeljivati na temelju posebnog 

zaključka gradonačelnika.                                                                                                       

 V. Ovaj Program stupa na snagu osmi dan od 

dana objave u Službenom glasniku Grada 

Sinja. 

                                                                                       

Gradonačelnica 

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

______________________________________ 

 

 

KLASA: 100-01/21-01/1 

URBROJ: 2175/01-03-21-1 

Sinj, 2. travnja 2021. 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, 19/13, 

137/15., 123/17., 98/19), članka 53. Statuta 

Grada Sinja (Službeni glasnik Grada Sinja broj 

10/09, 02/13, 2/18), Gradonačelnica Grada 

Sinja donosi  

 

Z A K L J U Č A K 

o pokretanju inicijative za provedbu mjere 

javni rad iz Programa aktivne politike 

zapošljavanja Hrvatskog zavoda za 

zapošljavanje na području Grada Sinja u 

2021. godini. 

 

I. 

 

Pokreće se inicijativa za provedbu 

mjere javni rad iz Programa aktivne politike 

zapošljavanja Hrvatskog zavoda za 

zapošljavanje na području Grada Sinja u 2021. 

godini. 

II. 

Javnim radom se predviđa realizacija 

projekata iz područja komunalne djelatnosti, 

zaštite i očuvanja okoliša i organizacije 

manifestacija, prema kriterijima Hrvatskog 

Zavoda za zapošljavanje. 

 

III. 

 

Grad Sinj je inicijator Programa iz 

točke II. ovog Zaključka. Sredstva za 

financiranje  Programa osigurava Hrvatski 

zavod za zapošljavanje kroz Mjeru «Javni rad 

». 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

                         G R A D   S I NJ 

                     G R A D O N A Č E L N I K  
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 IV. 

 

Za provođenje ovog Zaključka zadužuje 

se Ured Grada Grada Sinja i Upravni odjel za 

financije i proračun. 

                                                                                   

Gradonačelnica: 

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

______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

  

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


