
Održana 25. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja 
 
Dana 27. lipnja 2016. godine pod predsjedanjem predsjednice Gradskog vijeća Grada Sinja Ivane Šabić 
održana je 25. sjednica. 
  
 
DNEVNI RED: 
 
Predsjednica Gradskog vijeća sukladno Poslovniku Gradskog vijeća Grada Sinja, vijećnicima je dostavila 
Poziv za 25. sjednicu Vijeća s dnevnim redom od 14. točaka i pripremljenim materijalima. 
 
Nakon pročitanog dnevnog reda predložena je i većinom glasova (10 “za” , 4 “suzdržana”) prihvaćena  
sljedeća dopuna dnevnog reda: Prijedlog Zaključka o osudi i ograđivanju od događanja prilikom 
obilježavanja Dana državnosti 25.06.2016. godine. 
 
Na 25. sjednici Gradskog vijeća Grada Sinja većinom glasova (10 “za” , 4 “suzdržana”)  prihvaćen je  
sljedeći dnevni red:   

 
1. Usvajanje Zapisnika sa 24.  sjednice Gradskog vijeća, 
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika,    
3. Prijedlog Zaključka o osudi i ograđivanju od događanja prilikom obilježavanja Dana državnosti 

25.06.2016. godine, 
4. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Sinja za 2015. godinu, 
5. Prijedlog Programa "Dani Alke i Velike Gospe" 2016.g., 
6. Izvješće o realizaciji plana i programa rada DV “Blagovijest” za 2014./2015. pedagošku godinu s   

financijskim izvješćem za 2015. godinu, 
7. Izvješće o realizaciji plana i programa rada DV “Bili cvitak” za 2014./2015. pedagošku godinu s  

financijskim izvješćem za 2015. godinu, 
8. Izvješće o realizaciji plana i programa rada DV “Čarobni pianino” za 2014./2015. pedagošku    

godinu s  financijskim izvješćem za 2015. godinu, 
9. Izvješće o radu Gradske knjižnice Sinj s financijskim izvješćem za 2015. godinu, 
10. Izvješće o radu društva Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o. za 2015. godinu s  financijskim 

izvješćem za 2015. godinu, 
11. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o autotaksi prijevozu na području Grada Sinja, 
12. Prijedlog Odluke  o  izmjenama  i  dopunama  Odluke o prihvaćanju Sporazuma o podjeli javne 

ustanove Dječji vrtić „Bili Cvitak“ Sinj i osnivanju javne gradske ustanove Dječji vrtić „Bili Cvitak“ 
Sinj, 

13. Prijedlog Odluke o uspostavljanju prijateljstva i suradnje  između  grada Piekary Slaskie 
(Republika Poljska) i Grada Sinja (Republika Hrvatska), 

14. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području 
Grada Sinja, 

15. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju ponude Nade Bilić i Marije Bilić za razvrgnuće suvlasničke 
zajednice u Z.U. 617, k.o. Sinj. 
 

   
USVAJANJE ZAPISNIKA I PITANJA I PRIJEDLOZI VIJEĆNIKA: 
 
                -  Gradsko vijeće Grada Sinja usvojilo je jednoglasno  (13 “za”) Zapisnik sa 24. sjednice Gradskog  
vijeća Grada Sinja održane dana 11. svibnja 2016. godine.  
                  -  Pitanja i prijedlozi vijećnika - Za vrijeme 1 h vijećnici su postavljali pitanja na koja su odgovarali 
zamjenici gradonačelnika i pročelnici. 

     
 



 
 
USVOJENE SU SLJEDEĆE TOČKE DNEVNOG REDA: 
 

1. Zaključak o osudi i ograđivanju od događanja prilikom obilježavanja Dana državnosti 
25.06.2016. godine,   

2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Sinja za 2015. godinu, 
3. Program "Dani Alke i Velike Gospe" 2016.g., 
4. Izvješće o realizaciji plana i programa rada DV “Blagovijest” za 2014./2015. pedagošku 

godinu s   financijskim izvješćem za 2015. godinu, 
5. Izvješće o realizaciji plana i programa rada DV “Čarobni pianino” za 2014./2015. pedagošku    

godinu s  financijskim izvješćem za 2015. godinu, 
6. Izvješće o radu Gradske knjižnice Sinj s financijskim izvješćem za 2015. godinu, 
7. Odluka o izmjeni Odluke o autotaksi prijevozu na području Grada Sinja, 
8. Odluka o  izmjenama  i  dopunama  Odluke o prihvaćanju Sporazuma o podjeli javne 

ustanove Dječji vrtić „Bili Cvitak“ Sinj i osnivanju javne gradske ustanove Dječji vrtić „Bili 
Cvitak“ Sinj, 

9. Odluka o uspostavljanju prijateljstva i suradnje  između  grada Piekary Slaskie (Republika 
Poljska) i Grada Sinja (Republika Hrvatska), 

10. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada 
Sinja, 

11. Zaključak o prihvaćanju ponude Nade Bilić i Marije Bilić za razvrgnuće suvlasničke zajednice u 
Z.U. 617, k.o. Sinj. 

 
 
 
 
POVUČENE TOČKE DNEVNOG REDA: 
 

- Izvješće o realizaciji plana i programa rada DV “Bili cvitak” za 2014./2015. pedagošku godinu s  
financijskim izvješćem za 2015. godinu. 

 
 
 
NEPRIHVAĆENE TOČKE DNEVNOG REDA: 
 

- Izvješće o radu društva Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o. za 2015. godinu s  financijskim 
izvješćem za 2015. godinu. 

 


