Održana 26. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja

Dana 14. studenoga 2019. godine pod predsjedanjem potpredsjednika Gradskog vijeća Grada
Sinja Anđelka Bilandžića održana je 26. sjednica.
DNEVNI RED:
Potpredsjednik Gradskog vijeća sukladno Poslovniku Gradskog vijeća Grada Sinja,
vijećnicima je dostavio poziv za 26. sjednicu Vijeća s dnevnim redom od osam točaka i
pripremljenim materijalima.
Potpredsjednik Gradskog vijeća Anđelko Bilandžić pročitao je u pozivu predloženi dnevni
red.
Nakon čitanja dnevnog reda, predsjedatelj je pročitao dva prijedloga gradonačelnice Grada Sinja
Kristine Križanac za dopunu dnevnog reda:

1. Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Sinja za 2019. godinu,
2. Prijedlog Zaključka o izmjeni i dopuni Jedinstvene baze podataka nerazvrstanih cesta
na području Grada Sinja.
Nakon toga, predsjedatelj je pročitao dva prijedloga za dopunu dnevnog reda Odbora za izbor
i imenovanja:
1. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Sinj,
2. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnatelja Kulturno umjetničkog središta Sinj.
Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Tihomir Radović, dipl.ing. povukao je u ime
Odbora za izbor i imenovanja prijedlog za dopunu dnevnog reda – Prijedlog Rješenja o
imenovanju ravnateljice Javne gradske ustanove „Gradska knjižnica Sinj“ Sinj, budući da je
kandidatkinja predložena za ravnateljicu povukla svoju prijavu.
Također, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Tihomir Radović, dipl.ing. predložio je
novu točku za dopunu dnevnog reda – Prijedlog Rješenja o imenovanju vršitelja/ice dužnosti
Javne gradske ustanove „Gradska knjižnica Sinj“ Sinj.
Predsjedatelj je najprije dao na glasovanje prvi prijedlog gradonačelnice Kristine Križanac za
dopunu dnevnog reda – Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Sinja za 2019.
godinu i konstatirao da je isti prihvaćen jednoglasno (17 „za“).
Nakon toga, predsjedatelj je dao na glasovanje drugi prijedlog gradonačelnice Kristine
Križanac za dopunu dnevnog reda – Prijedlog Zaključka o izmjeni i dopuni Jedinstvene baze
podataka nerazvrstanih cesta na području Grada Sinja i konstatirao da je isti jednoglasno
prihvaćen (17 „za“).
Nakon prihvaćenih prijedloga za dopunu dnevnog reda podnesenih od strane gradonačelnice
Kristine Križanac, predsjedatelj je dao na glasovanje prvi prijedlog za dopunu dnevnog reda
Odbora za izbor i imenovanja – Prijedlog Rješenja o imenovanju vršitelja/ice dužnosti Javne
gradske ustanove „Gradska knjižnica Sinj“ Sinj i konstatirao da je isti prihvaćen jednoglasno
(17 „za“).

Nakon toga, predsjedatelj je dao na glasovanje drugi prijedlog Odbora za izbor i imenovanja –
Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnatelja Kulturno umjetničkog središta Sinj i konstatirao da je isti
prihvaćen jednoglasno (17 „za“).
Budući da nije bilo drugih prijedloga, potpredsjednik Anđelko Bilandžić dao je na glasovanje
cjelokupni dnevni red sa prihvaćenim dopunama dnevnog reda i konstatirao da je Gradsko vijeće
Grada Sinja jednoglasno (17„za“ ) prihvatilo sljedeći dnevni red:
1. Usvajanje Zapisnika sa 25. sjednice Gradskog vijeća i 11. Izvanredne sjednice Gradskog
vijeća,
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika,
3. Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika Gradskog vijeća,
4. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Sinja za 2019. godinu,
5. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna Generalnog
urbanističkog plana Grada Sinja,
6. Izvješće o radu Hrvatskog crvenog križa - Gradskog društva Sinj s financijskim izvješćem za
2018. godinu,
7. Izvješće o radu Kulturno umjetničkog središta Sinj s financijskim izvješćem za 2018. godinu,
8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu i uvjetima sufinanciranja
programa predškolskog odgoja privatnih i vjerskih dječjih vrtića na području Grada Sinja,

9. Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Sinja za 2019. godinu,
10. Prijedlog Zaključka o izmjeni i dopuni Jedinstvene baze podataka nerazvrstanih cesta
na području Grada Sinja.
11. Prijedlog Rješenja o imenovanju vršitelja/ice dužnosti Javne gradske ustanove
„Gradska knjižnica Sinj“ Sinj,
12. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnatelja Kulturno umjetničkog središta Sinj.
USVAJANJE ZAPISNIKA I PITANJA I PRIJEDLOZI VIJEĆNIKA:
-

Gradsko vijeće Grada Sinja jednoglasno (17 „za“) je usvojilo:
 Zapisnik sa 25. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja održane dana 09. i 15.
listopada 2019.g.,
 Zapisnik sa 11. Izvanredne sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja održane dana 16.
listopada 2019. godine

-

Pitanja i prijedlozi vijećnika – za vrijeme 1h vijećnici su postavljali pitanja na koja su
odgovarali gradonačelnica, zamjenici gradonačelnice i pročelnici.

USVOJENE TOČKE DNEVNOG REDA:
1. II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Sinja za 2019. godinu,
2. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana
Grada Sinja,
3. Izvješće o radu Hrvatskog crvenog križa - Gradskog društva Sinj s financijskim izvješćem za
2018. godinu,
4. Izvješće o radu Kulturno umjetničkog središta Sinj s financijskim izvješćem za 2018. godinu,
5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu i uvjetima sufinanciranja programa
predškolskog odgoja privatnih i vjerskih dječjih vrtića na području Grada Sinja,

6. Rješenje o imenovanju vršitelja/ice dužnosti Javne gradske ustanove „Gradska

knjižnica Sinj“ Sinj,
7. Rješenje o imenovanju ravnatelja Kulturno umjetničkog središta Sinj.

POVUČENE TOČKE DNEVNOG REDA:
1. Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Sinja.
2. Prijedlog Zaključka o izmjeni i dopuni Jedinstvene baze podataka nerazvrstanih
cesta na području Grada Sinja.

NEPRIHVAĆENE TOČKE DNEVNOG REDA:
1. Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Sinja za 2019. godinu.

