
Održana 32. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja 
 
Dana 30. prosinca. 2016. godine pod predsjedanjem predsjednice Gradskog vijeća Grada Sinja Ivane Šabić 
održana je 32. sjednica. 
  
 
DNEVNI RED: 
 
Predsjednica Gradskog vijeća sukladno Poslovniku Gradskog vijeća Grada Sinja, vijećnicima je dostavila 
poziv za 32. sjednicu Vijeća s dnevnim redom od 4. točke i pripremljenim materijalima. 
 
Predsjednica Gradskog vijeća Ivana Šabić je pročitala u pozivu predloženi dnevni red. 
Nakon toga, predsjednica Gradskog vijeća Ivana Šabić pročitala je prijedlog za dopunu dnevnog reda 
vijećnika HDZ-a Ante Čarića – Prijedlog odluke o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu Grada Sinja. 
Budući da nije bilo drugih prijedloga za dopunu dnevnog reda, predsjedateljica je dala na glasovanje 
prijedlog za dopunu dnevnog reda – Prijedlog odluke o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu Grada 
Sinja i konstatirala da je većinom glasova (20 “za”) Gradsko vijeće Grada Sinja prihvatilo predloženu 
dopunu dnevnog reda. 
Nakon toga uslijedilo je  glasovanje o izmjeni redoslijeda dnevnog reda (na način da  prijedlog za dopunu 
dnevnog reda- Prijedlog odluke o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu Grada Sinja, bude točka 3. 
dnevnog reda), te je predsjedateljica konstatirala da je većinom glasova (11 “za”) Gradsko vijeće Grada 
Sinja prihvatilo predloženu  izmjenu redoslijeda dnevnog reda. 
Budući da nije bilo drugih primjedbi ni prijedloga za dopunu predloženog dnevnog reda, presjedateljica je 
dala na glasovanje cjelokupan dnevni red i  konstatirala da je većinom glasova (20 “za”, 1 “protiv”) 
prihvaćen sljedeći 
 
DNEVNI RED  

 
1. Usvajanje Zapisnika sa 31.  sjednice Gradskog vijeća, 
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika, 
3. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu Grada Sinja 
4. Prijedlog  Proračuna Grada Sinja za 2017. Godinu 
5. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Sinja za 2017. godinu 

 
 

USVAJANJE ZAPISNIKA I PITANJA I PRIJEDLOZI VIJEĆNIKA: 
 
                - Gradsko vijeće Grada Sinja usvojilo je jednoglasno  (21 „za „) Zapisnik sa 31 sjednice Gradskog  
vijeća Grada Sinja održane dana 30.prosinca. 2016 godine.  
                  -  Pitanja i prijedlozi vijećnika - Za vrijeme 1 h vijećnici su postavljali pitanja na koja su odgovarali 
zamjenica gradonačelnika i pročelnici. 
 
USVOJENA JE SLJEDEĆA TOČKA DNEVNOG REDA: 
 

1. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu Grada Sinja 
     

NIJE USVOJENA SLJEDEĆA TOČKA  DNEVNOG REDA: 
  

1. Prijedlog Proračuna Grada Sinja za 2017. Godine 
 
POVUČENA JE SLJEDEĆA TOČKA DNEVNOG REDA: 
 

1. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Sinja za 2017. godinu 


