
Održana 15. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja 
 
Dana 18. veljače 2015. godine pod predsjedanjem Milana Smolje, potpredsjednika Gradskog 
vijeća Grada Sinja, održana je 15. sjednica. 
 
 
DNEVNI RED: 
 

Predsjednik Gradskog vijeća sukladno Poslovniku o radu Gradskog vijeća Grada Sinja, 
vijećnicima je dostavio Poziv za 15. sjednicu Vijeća s dnevnim redom od 7. točaka i 
pripremljenim materijalima. 
U međuvremenu je predsjednik Gradskog vijeća podnio ostavku zbog čega je 15. sjednicom 
Gradskog vijeća predsjedao potpredsjednik Milan Smoljo sukladno čl. 33. st. 1. Poslovnika 
Gradskog vijeća.  
 

Na 15. sjednici Gradskog vijeća Grada Sinja jednoglasno (21“za”) su prihvaćena 2 prijedloga za 
dopunu dnevnog reda: 

 
1. Prijedlog   Rješenja o razrješenju predsjednika Gradskog vijeća Grada Sinja, zbog 

podnošenja ostavke, 
2. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Izjave o osnivanju društva s ograničenom 

odgovornošću Gradsko kino Sinj d.o.o. 
          
 

Na 15. sjednici Gradskog vijeća Grada Sinja jednoglasno je prihvaćen sljedeći dnevni red: 
 

1. Usvajanje Zapisnika sa 14.  sjednice Gradskog vijeća,  
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika, 
3. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Gradskog vijeća Grada Sinja, zbog 

podnošenja ostavke, 
4. Prijedlog Odluke o zaduživanju Grada Sinja, 
5. Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Grada Sinja za 2015. godinu, 
6. Prijedlog  Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i 

članova predstavničkih tijela izabranih s liste grupe birača Gradskog vijeća Sinja 
za 2015.g., 

7. Prijedlog Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o socijalnoj skrbi Grada Sinja, 
8. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti gradonačelniku Grada Sinja 

za potpisivanje Sporazuma o mjerama ublažavanja financijskih teškoća određenog 
dijela građana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina male 
vrijednosti na novčanim sredstvima, 

9. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Izjave o osnivanju društva s ograničenom 
odgovornošću Gradsko kino Sinj d.o.o. 

 
USVAJANJE ZAPISNIKA I PITANJA I PRIJEDLOZI VIJEĆNIKA: 
 

               - Gradsko vijeće Grada Sinja usvojilo je većinom glasova (18 “za” 3 “protiv”) Zapisnik 
sa 14. sjednice Gradskog  vijeća, 

         -  Pitanja i prijedlozi vijećnika - Za vrijeme 1 h vijećnici su postavljali pitanja na koja 
su  odgovarali gradonačelnik i pročelnici. 
     

 
 
 



 
PRIMLJENO NA ZNANJE: 
- Rješenje o razrješenju predsjednika Gradskog vijeća Grada Sinja, zbog podnošenja ostavke. 

 
 
USVOJENE SU SLIJEDEĆE TOČKE DNEVNOG REDA: 
 

1. Svi predstavnici klubova vijećnika konsenzusom su izmijenili Prijedlog Odluke o 
zaduživanju Grada Sinja i donijeli zajednički  

• Zaključak o odgodi odlučivanja u odnosu na Prijedlog Odluke o zaduživanju Grada 
Sinja.   

 
2. Program rada Gradskog vijeća Grada Sinja za 2015. godinu, 
3. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova 

predstavničkih tijela izabranih s liste grupe birača Gradskog vijeća Sinja za 2015.g., 
4. Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o socijalnoj skrbi Grada Sinja, 
5. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti gradonačelniku Grada Sinja za potpisivanje 

Sporazuma o mjerama ublažavanja financijskih teškoća određenog dijela građana koji su 
ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina male vrijednosti na novčanim 
sredstvima, 

6. Odluka o izmjeni i dopuni Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću 
Gradsko kino Sinj d.o.o. 

 
 


