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I  GRADSKO VIJEĆE 

 

 
KLASA: 024-01/23-02/2 

URBROJ: 2181-8-01-23-2 

Sinj, 14. veljače  2023. godine.   

 

Na temelju članka 34. Statuta Grada 

Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ broj: 

02/21) i članka 110. Poslovnika Gradskog 

vijeća Grada Sinja (“Službeni glasnik Grada 

Sinja”  broj  02/10, 02/, 13,02/21)  Gradsko 

vijeće Grada Sinja na 17. sjednici održanoj 14. 

veljače 2023. godine, donijelo je 

 

 

PROGRAM  RADA 

Gradskog vijeća Grada Sinja za 2023. godinu 

 

 

I. 

 

      Program rada Gradskog vijeća Grada Sinja 

za 2023. godinu donosi se u cilju programiranja 

i izvršenja poslova i zadataka te usmjeravanja 

rada Gradskog vijeća, a u svrhu obavljanja 

poslova iz djelokruga lokalne samouprave na 

području Grada Sinja. 

 

 

II. 

 

      Polazne osnove za izradu Programa rada 

čine obveze proistekle iz zakona i drugih 

propisa, te ranije donesenih akata Gradskog 

vijeća, kao i prihvaćeni prijedlozi predlagatelja 

koji su općim pozivom pozvani na predlaganje 

tema za uvrštavanje u program rada. 

 

 

III. 

 

      Program  rada sadrži: naziv točke dnevnog 

reda, oznaku sadržaja i pravnog temelja njenog 

razmatranja, odnosno donošenja akta, nositelje 

pripreme materijala, odnosno njegovog 

predlaganja te vrijeme razmatranja točke. 

 

 

IV. 

 

      Gradsko vijeće će u 2023. godini 

raspravljati i odlučivati o prijedlozima općih 

akata podnesenih od gradonačelnika Grada 

Sinja, Vijećnika ili drugih ovlaštenih 

predlagatelja, kao eventualno i o inicijativama 

pristiglim na javni poziv za podnošenje 

prijedloga odluka i drugih akata čije 

uvrštavanje se predlaže u Prijedlog Programa 

rada Gradskog vijeća Grada Sinja za 2023. 

godinu, te drugim inicijativama sukladno 

posebnim propisima, sve kako slijedi: 

 

 

 

I.     URED GRADA,  GRADA SINJA: 

 

1. Prijedlog Programa rada Gradskog 

vijeća Grada Sinja  za 2023. godinu 

 

  Sukladno članku 110. Poslovnika 

Gradskog vijeća Grada Sinja (“Službeni 

glasnik Grada Sinja” broj 2/10, 2/13, 2/21)  

Gradsko vijeće donosi  Program rada kojim se 

za svaku godinu planira raspored kada će se 

koja pitanja razmatrati na sjednicama 

 

      NOSITELJ IZRADE:   Ured Grada  

      PREDLAGATELJ:  Gradonačelnik 

      ROK:  I. tromjesečje 2023. godine 

 

 

 

2. Polugodišnje Izvješće o radu 

gradonačelnika  Grada Sinja za 

razdoblje srpanj –  prosinac 2022. 

godine 

 

Člankom 35 b Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”  

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) propisano je da gradonačelnik dva 

puta godišnje podnosi izvješće o svom radu 

predstavničkom tijelu sukladno odredbama  

statuta jedinice lokalne samouprave. 

 Sukladno članku 54. Statuta Grada 

Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ broj 
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02/21) 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.  

 

      NOSITELJ IZRADE:  Gradonačelnik 

      PREDLAGATELJ:  Gradonačelnik 

      ROK:  I.  tromjesečje 2023. godine 

 

3. Izvješće o radu Gradske knjižnice Sinj 

s financijskim izvješćem za 2022. 

godinu 

 

   Temeljem odredbe čl. 35. st. 1. alineje 30. 

Statuta Grada Sinja („Službeni glasnik Grada 

Sinja“ . 2/21) Gradsko vijeće 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.     

 

      NOSITELJ IZRADE: Gradska knjižnica 

Sinj 

      PREDLAGATELJ: Gradska knjižnica Sinj 

      ROK:  II. tromjesečje 2023. godine 

 

 

 

4. Izvješće o radu  Javne vatrogasne 

postrojbe Grada Sinja za 2022. godinu 

 

Temeljem odredbe čl. 35. st. 1. alineje 30. 

Statuta Grada Sinja („Službeni glasnik Grada 

Sinja“, 2/21) Gradsko vijeće 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.    

  

 

        NOSITELJ IZRADE: Javna vatrogasna 

postrojba Grada Sinja  

        PREDLAGATELJ: Javna vatrogasna 

postrojba Grada Sinja 

        ROK:  II. tromjesečje 2023. godine 

 

 

5. Izvješće o radu Dobrovoljnog 

vatrogasnog društva  Sinj za 2022. 

godinu 

 

    Temeljem odredbe čl. 35. st. 1. alineje 30. 

Statuta Grada Sinja („Službeni glasnik Grada 

Sinja“ 2/21) Gradsko vijeće 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.     

 

     NOSITELJ IZRADE: Dobrovoljno 

vatrogasno društvo  Sinj 

     PREDLAGATELJ: Dobrovoljno vatrogasno 

društvo  Sinj 

     ROK:  II. tromjesečje 2023. godine 

 

 

6. Izvješće o radu športskih udruga na 

području Grada Sinja sa Izvješćem 

Športske  zajednice za 2022. godinu 

 

 Temeljem odredbe čl. 35. st. 1. alineje 30. 

Statuta Grada Sinja („Službeni glasnik Grada 

Sinja“ 2/21) Gradsko vijeće 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.  

 

    NOSITELJ IZRADE: Ured Grada 

    PREDLAGATELJ: Športska zajednica 

Grada Sinja 

    ROK:  II. tromjesečje 2023. godine 

 

 

7. Izvješće o radu Crvenog križa Sinj za 

2022. godinu 

 

Člankom 30. stavkom 4. Zakona o 

Hrvatskom crvenom križu (“Narodne novine”  

71/10, 136/20) utvrđeno je da se Hrvatski crveni 

križ obvezuje izvješćivati lokalnu zajednicu o 

svom financijskom poslovanju sukladno 

važećim propisima o udrugama. 

 

  NOSITELJ IZRADE: Crveni križ Sinj 

  PREDLAGATELJ: Crveni križ Sinj 

  ROK:  II.   tromjesečje 2023. godine       

 

 

8. Izvješće o radu Kulturno umjetničkog 

središta Sinj za 2022.godinu 

 

Temeljem odredbe čl. 34. st. 1. alineje 30. 

Statuta Grada Sinja („Službeni glasnik Grada 
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Sinja“,br.02/21) Gradsko vijeće razmatra 

izviješće 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. 

 

NOSITELJ IZRADE: Kulturno 

umjetničko središte Sinj 

PREDLAGATELJ: Kulturno umjetničko 

središte Sinj 

ROK: II. tromjesečje 2023.godine. 

 

 

9.  Izvješće o realizaciji plana i programa 

rada Dječjeg vrtića „Bili cvitak“ Sinj s  

financijskim izvješćem za 2022. godinu 

 

   Temeljem članka 76. stavka 4. Statuta Grada 

Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ 2/21) 

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.  

 

      NOSITELJ IZRADE:   Dječji vrtić „Bili 

cvitak“ Sinj 

      PREDLAGATELJ:  Dječji vrtić „Bili 

cvitak“ Sinj 

      ROK:  II.   tromjesečje 2023. godine 

 

 

10. Izvješće o realizaciji plana i programa 

rada Dječjeg vrtića  „Blagovijest“  Sinj 

s financijskim izvješćem za 2022. 

godinu 

 

Temeljem odredbe čl. 35. st. 1. alineje 30. 

Statuta Grada Sinja („Službeni glasnik Grada 

Sinja“,02/21) Gradsko vijeće 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.     

 

    NOSITELJ IZRADE:   Dječji vrtić 

„Blagovijest“ Sinj 

   PREDLAGATELJ:  Dječji vrtić 

„Blagovijest“ Sinj 

   ROK:  II.   tromjesečje 2023. godine 

 

 

11. Izvješće o realizaciji plana i programa 

rada Dječjeg vrtića „Čarobni pianino“ 

Sinj s financijskim izvješćem za 2022. 

godinu 

 

Temeljem odredbe čl. 35. st. 1. alineje 30. 

Statuta Grada Sinja („Službeni glasnik Grada 

Sinja“,br.02/21) Gradsko vijeće 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.     

 

 

     NOSITELJ IZRADE: Dječji vrtić „Čarobni 

pianino“ Sinj 

     PREDLAGATELJ: Dječji vrtić „Čarobni 

pianino“ Sinj 

     ROK:  II.   tromjesečje 2023. godine 

 

 

12. Prijedlog Programa „Dani Alke i 

Velike Gospe 2023.“ 

 

Poslovnikom Gradskog vijeća Grada Sinja 

(„Službeni glasnik Grada Sinja“ br. 2/10, 

2/13,2/21) propisano je da Program „Dani Alke 

i Velike Gospe“ donosi Gradsko vijeće Grada 

Sinja na prijedlog Odbora za Program  „Dani 

Alke i Velike Gospe“. 

 

      NOSITELJ IZRADE:   Ured Grada 

      PREDLAGATELJ:  Odbor za Program 

„Dani Alke i Velike Gospe“ 

      ROK:  II.  tromjesečje 2023. godine 

 

 

13. Prijedlog Odluke o dodjeli nagrada 

Grada Sinja za 2023. godinu 

 

Sukladno članku 11. stavku 2. Odluke o 

javnim priznanjima Grada Sinja („Službeni 

glasnik Grada Sinja“ broj 6/02, 5/10, 1/13 i 

7/17) Odluku o dodjeli nagrada Grada donosi 

Gradsko vijeće isključivo u odnosu na prijedlog 

Odbora za javna priznanja.  

 

     NOSITELJ IZRADE:   Ured Grada 

     PREDLAGATELJ:  Odbor za javna 

priznanja  

     ROK:  III.  tromjesečje 2023. godine 
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14. Polugodišnje Izvješće o radu 

gradonačelnika Grada Sinja za 

razdoblje  siječanj –lipanj 2023.g. 

 

    Člankom 35 b Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(“Narodne novine”  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) propisano je da 

gradonačelnik dva puta godišnje podnosi 

izvješće o svom radu predstavničkom tijelu 

sukladno odredbama  statuta jedinice lokalne 

samouprave. 

              Sukladno članku 54. Statuta Grada 

Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ broj: 

2/21) 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. 

 

   NOSITELJ IZRADE: Gradonačelnik 

   PREDLAGATELJ: Gradonačelnik 

   ROK:  III.  tromjesečje 2023. godine 

 

 

15. Prijedlog Analize stanja zaštite i 

spašavanja na području Grada Sinja u  

2023. godini 

 

Člankom 17. stavak 1. podstavak 1. Zakona 

o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine", 

82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22) 

predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela 

jedinice lokalne i područne (regionalne) 

samouprave u postupku donošenja proračuna 

razmatra i usvaja godišnju analizu stanja 

sustava civilne zaštite. 

 

    NOSITELJ IZRADE:  Ured Grada  

    PREDLAGATELJ: Gradonačelnik 

    ROK:  IV. tromjesečje 2023. godine 

 

 

16. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne 

zaštite Grada Sinja za 2024. godinu s 

financijskim učincima za trogodišnje 

razdoblje 

 

     Člankom 17. stavak 1. podstavak 1. 

Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne 

novine", 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22) 

predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela 

jedinice lokalne i područne (regionalne) 

samouprave u postupku donošenja proračuna 

razmatra i usvaja godišnji plan razvoja sustava 

civilne zaštite s financijskim učincima za 

trogodišnje razdoblje. 

 

    NOSITELJ IZRADE:  Ured Grada  

    PREDLAGATELJ: Gradonačelnik 

    ROK:  IV. tromjesečje 2023. godine 

 

 

 

17. Prijedlog Programa javnih potreba u 

kulturi Grada Sinja za 2024. godinu 

 

Temeljem članka 9 a. Zakona o financiranju 

javnih potreba u kulturi (“Narodne novine”   

47/90, 27/93 i 38/09) Program javnih potreba u 

kulturi donosi predstavničko tijelo Grada na 

prijedlog gradonačelnika. 

 

   NOSITELJ IZRADE: Ured Grada  

   PREDLAGATELJ:  Gradonačelnik 

   ROK:  IV. tromjesečje 2023. godine 

 

 

 

18. Prijedlog Programa javnih potreba u 

socijalnoj skrbi Grada Sinja za 2024. 

godinu 

 

Temeljem Odluke o izmjenama i dopunama 

Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Sinja 

za 2023. godinu („Službeni glasnik Grada 

Sinja“ 12/22) Gradsko vijeće donosi programe 

javnih potreba u športu, kulturi i socijalnoj 

skrbi, program održavanja komunalne 

infrastrukture, program izgradnje komunalne 

infrastrukture. 

 

    NOSITELJ IZRADE: Ured Grada  

    PREDLAGATELJ: Gradonačelnik 

    ROK:  IV. tromjesečje 2023. godine 

 

 

 

19. Prijedlog Programa javnih potreba u 

športu Grada Sinja za 2024. godinu 

 

 Sukladno članku 75. stavku 3. Zakona o 

športu  (“Narodne novine” broj  141/22) Grad 

Sinj ima obvezu donošenja programa javnih 

potreba u športu, te osiguranja sredstava za 

njegovo provođenje u svom proračunu u skladu 

sa Zakonom.    

  



15. veljače  2023.                            SLUŽBENI GLASNIK GRADA SINJA                          Broj 3   Stranica- 6 

 NOSITELJ IZRADE: Športska zajednica 

Grada Sinja 

 PREDLAGATELJ:  Športska zajednica 

Grada Sinja 

 ROK:  IV. tromjesečje 2023. godine 

 

 

UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINU I 

PROSTORNO UREĐENJE 

20. Prijedlog Odluke o postupcima 

prilikom raspolaganja nekretninama u 

vlasništvu Grada Sinja 

Sukladno članku 35. stavcima 2. i 8. 

Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima 

(„NN“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 

129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 

53/09, 143/12,152/14, 81/15) i članku 34. 

Statuta Grada Sinja (“Službenik Grada Sinja” 

2/21), Odluku o postupcima prilikom 

raspolaganja nekretninama vlasništvu Grada 

Sinja donosi predstavničko tijelo grada. 

NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za 

imovinu i prostorno uređenje 

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik 

ROK: I. tromjesečje 2023.godine 

 

21. Prijedlog Odluke o reklamiranju na 

području Grada Sinja 

Sukladno članku 34. Statuta Grada Sinja 

(“Službenik Grada Sinja” 2/21), Odluku o 

reklamiranju na području Grada Sinja donosi 

predstavničko tijelo grada. 

NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za 

imovinu i prostorno uređenje 

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik 

ROK: II. tromjesečje 2023.godine 

 

22. Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i 

dopuna Urbanističkog plana uređenja 

Gospodarske zone Kukuzovac 

Sukladno članku 109. stavku 5. , a u svezi 

s člankom 113. stavkom 1. Zakona o 

prostornom uređenju („NN“ br. 153/13, 65/17, 

114/18, 39/19, 98/19), Odluku o izradi Izmjena 

i dopuna Urbanističkog plana uređenja 

Gospodarske zone Kukuzovac donosi Gradsko 

vijeće Grada Sinja. 

NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za 

imovinu i prostorno uređenje 

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik 

ROK: II. tromjesečje 2023.godine 

 

23. Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o 

kriterijima za određivanje početnog iznosa 

zakupnine za poslovni prostor u vlasništvu 

Grada Sinja 

Sukladno članku 34. Statuta Grada Sinja 

(“Službenik Grada Sinja” 2/21) Izmjene i 

dopune Odluke o kriterijima za određivanje 

početnog iznosa zakupnine za poslovni prostor 

donosi predstavničko tijelo grada. 

NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za 

imovinu i prostorno uređenje 

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik 

ROK: II. tromjesečje 2023.godine 

 

24. Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o 

zakupu površina javne namjene i zemljišta u 

vlasništvu Grada Sinja 

Sukladno članku 34. Statuta Grada Sinja 

(“Službenik Grada Sinja” 2/21) Izmjene i 

dopune Odluke o zakupu površina javne 

namjene i zemljišta u vlasništvu Grada Sinja 

donosi predstavničko tijelo grada. 

NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za 

imovinu i prostorno uređenje 

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik 

ROK: II. tromjesečje 2023.godine 

 

25. Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o 

privremenom korištenju nekretnina u 

vlasništvu Grada Sinja u političke svrhe 

Sukladno članku 34. Statuta Grada Sinja 

(“Službenik Grada Sinja” 2/21) Izmjene i 

dopune Odluke o privremenom korištenju 

nekretnina u vlasništvu Grada Sinja u političke 

svrhe donosi predstavničko tijelo grada. 

NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za  

imovinu i prostorno uređenje 

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik 

ROK: III. tromjesečje 2023.godine 
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26. Strategija upravljanja imovinom 

Sukladno članku 18. Zakona o 

upravljanju državnom imovinom („NN“ 52/18.) 

i članku 35. st.8. Zakona o vlasništvu i drugim 

stvarnim pravima („NN“ br. 91/96, 68/98, 

137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 

141/06, 146/08, 38/09, 53/09, 143/12,152/14, 

81/15, 94/17), Strategiju upravljanja imovinom 

donosi predstavničko tijelo grada. 

NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za 

imovinu i prostorno uređenje 

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik 

ROK: III. tromjesečje 2023.godine 

(prema rokovima određenim posebnim 

propisima) 

 

27. Prijedlog Odluke o nerazvrstanim 

cestama  

Sukladno članku 101. Zakona o cestama 

(„NN“ 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 

110/19, 144/21) i čl. 19. Zakona o lokalnoj 

(regionalnoj) samoupravi („NN“ 33/01, 60/01, 

129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 

144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20 ), 

čl. 34. Statuta Grada Sinja (“Službenik Grada 

Sinja” 2/21), Odluku o nerazvrstanim cestama 

donosi predstavničko tijelo grada. 

NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za 

imovinu i prostorno uređenje 

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik 

ROK: III. tromjesečje 2023.godine 

 

28. Prijedlog Odluke o donošenju 

Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 

Grada Sinja 

Sukladno članku 109. stavku 4. , a u svezi 

s člankom 113. stavkom 1. Zakona o 

prostornom uređenju („NN“ br. 153/13, 65/17, 

114/18, 39/19, 98/19), Odluku o donošenju 

Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 

Grada Sinja donosi Gradsko vijeće Grada 

Sinja. 

NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za 

imovinu i prostorno uređenje 

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik 

ROK: III. tromjesečje 2023.godine 

 

29. Prijedlog Odluke o donošenju 

Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog 

plana uređenja Grada Sinja 

Sukladno članku 109. stavku 5. , a u svezi 

s člankom 113. stavkom 1. Zakona o 

prostornom uređenju („NN“ br. 153/13, 65/17, 

114/18, 39/19, 98/19), Odluku o donošenju 

Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog 

plana uređenja Grada Sinja donosi Gradsko 

vijeće Grada Sinja. 

NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za 

imovinu i prostorno uređenje 

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik 

ROK: III. tromjesečje 2023.godine 

 

30. Prijedlog Zaključka o izmjeni i 

dopuni Jedinstvene baze podataka 

nerazvrstanih cesta na području Grada Sinja 

Sukladno članku 34. Statuta Grada Sinja 

(“Službenik Grada Sinja” 2/21), Zaključak o 

izmjeni i dopuni Jedinstvene baze podataka 

nerazvrstanih cesta na području Grada Sinja 

donosi Gradsko vijeće Grada Sinja, sukladno 

članku 2. stavku 3. Odluke o jedinstvenoj bazi 

podataka nerazvrstanih cesta na području 

Grada Sinja (“Službenik Grada Sinja” 11/18). 

NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za 

imovinu i prostorno uređenje 

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik 

ROK: IV. tromjesečje 2023.godine, 

odnosno po dospijeću zahtjeva 

 

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKI 

RAZVOJ,FONDOVE EU I JAVNU 

NABAVU  

  

  

      31. Zaključak o davanju pozitivnog 

mišljenja na nacrt Komunikacijske strategije i 

Komunikacijskog akcijskog plana Strategije 

razvoja Urbane aglomeracije Split za 

financijsko razdoblje 2021. – 2027. 

  

      NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za 

gospodarski razvoj, fondove Europske unije i 

javnu nabavu  

      PREDLAGATELJ: Gradonačelnik  

      ROK: I. tromjesečje 2023.godine  
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32. Odluka o imenovanju 

Povjerenstva za zakup poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na 

području Grada Sinja  

  

      NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za 

gospodarski razvoj, fondove Europske unije i 

javnu nabavu  

      PREDLAGATELJ: Gradonačelnik  

      ROK: II. tromjesečje 2023.godine  

 

 

33. Odluka o imenovanju Povjerenstva 

za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta 

u vlasništvu Republike Hrvatske na području 

Grada Sinja  

  

      NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za 

gospodarski razvoj, fondove Europske unije i 

javnu nabavu  

      PREDLAGATELJ: Gradonačelnik  

      ROK: II. tromjesečje 2023.godine  

      

 

34. Odluka o raspisivanju Natječaja za zakup 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske na području Grada Sinja  

  

     NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za 

gospodarski razvoj, fondove Europske unije i 

javnu nabavu  

     PREDLAGATELJ: Gradonačelnik  

     ROK: II. tromjesečje 2023.godine  

  

 

 35. Izmjene i dopune Programa raspolaganja 

državnim poljoprivrednim zemljištem 

  

     NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za 

gospodarski razvoj fondove Europske unije i 

javnu nabavu  

      PREDLAGATELJ: Gradonačelnik  

      ROK: IV. tromjesečje 2023.godine  

  

 

36. Izvješće o radu GZK d.o.o. Sinj s 

financijskim izvješćem za 2022.godinu  

  

     NOSITELJ IZRADE: Gospodarska zona 

Kukuzovac d.o.o.  

     PREDLAGATELJ: Gospodarska zona 

Kukuzovac d.o.o.  

     ROK: IV. tromjesečje 2023.godine.  

 

 

 

 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI 

SUSTAV 

 

37. Odluka o izgledu službene odore, te 

izgledu i sadržaju službene iskaznice 

komunalnog                        redara  

 

Sukladno odredbi članka 111. st. 3. 

Zakona o komunalnom gospodarstvu 

(„Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20). 

 

NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za 

komunalni sustav 

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik 

      ROK: I. tromjesečje 

38. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o 

uvjetima i načinu držanja kućnih 

ljubimaca i načinu postupanja s 

izgubljenim i napuštenim životinjama, 

te divljim životinjama na području 

Grada Sinja („Službeni glasnik Grada 

Sinja“ broj 11/18 i 2/19)  

 

Sukladno odredbi članka 49. st. 

4., čl. 51. st. 5. i čl. 62. st. 5. Zakona o 

zaštiti životinja („Narodne novine“ br. 

102/17 i 32/19). 

 

NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za 

komunalni sustav 

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik 

      ROK: I. tromjesečje  

 

 

39. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o 

komunalnom doprinosu („Službeni 

glasnik Grada Sinja“ broj 2/19 i 1/20) 

 

Sukladno odredbi članka 78. 

Zakona o komunalnom gospodarstvu 

(„Narodne novine“ br. 68/18, 110/18 i 

32/20). 

 

NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za 

komunalni sustav 

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik 

      ROK: I. tromjesečje  

 

 

40. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o 

komunalnoj naknadi („Službeni 

glasnik Grada Sinja“ broj 1/19 i 1/20)  
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Sukladno odredbi članka 78. 

Zakona o komunalnom gospodarstvu 

(„Narodne novine“ br. 68/18, 110/18 i 

32/20). 

 

NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za 

komunalni sustav 

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik 

      ROK: I. tromjesečje  

 

 

41. Odluka o radnom vremenu u 

ugostiteljskoj djelatnosti na području 

Grada Sinja 

 

Sukladno odredbi članka 58. st. 

1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti 

(„Narodne novine“ br. 85/15, 121/16, 

99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20, 

126/21). 

 

NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za 

komunalni sustav 

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik 

ROK: II. tromjesečje  

 

 

42. Izvješće o izvršenju Programa 

gradnje komunalne infrastrukture za 

2022. godinu  

 

Sukladno odredbi članka 71. 

stavka 1. Zakona o komunalnom 

gospodarstvu (“Narodne novine” broj 

68/18 i 110/18) gradonačelnik podnosi 

predstavničkom tijelu jedinice lokalne 

samouprave izvješće o izvršenju 

programa građenja komunalne 

infrastrukture za prethodnu 

kalendarsku godinu.  

 

NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za 

komunalni sustav  

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik 

ROK: II. tromjesečje  

 

 

43. Izvješće o izvršenju Programa 

održavanja komunalne infrastrukture 

za 2022. godinu  

 

Sukladno odredbi članka 74. 

stavka 1. Zakona o komunalnom 

gospodarstvu (“Narodne novine”  broj 

68/18 i 110/18) gradonačelnik podnosi 

predstavničkom tijelu jedinice lokalne 

samouprave izvješće o izvršenju 

programa održavanja komunalne 

infrastrukture za prethodnu 

kalendarsku  godinu. 

  

            NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za  

             komunalni sustav 

            PREDLAGATELJ: Gradonačelnik 

            ROK: II. tromjesečje  

 

 

44. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o 

komunalnom redu („Službeni glasnik 

Grada Sinja“ broj 8/19 i 1/20)  

Na temelju članka 104. st. 1. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu („Narodne 

novine“ br. 68/18, 110/18 i 32/20). 

 

NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za 

komunalni sustav 

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik 

      ROK: III. tromjesečje  

 

 

45. Odluka o prometu na području Grada 

Sinja 

Na temelju članka 5. st. 1. Zakona o 

sigurnosti prometa na cestama 

(„Narodne novine“ br.   67/08,  48/10, 

74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 

108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22), 

propisano je         da jedinice lokalne 

samouprave u skladu s odredbama 

ovog Zakona , uz prethodnu suglasnost  

Ministarstva nadležnog za unutarnje 

poslove, uređuju promet na svom 

području. 

  

NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za 

komunalni sustav 

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik 

ROK: IV. tromjesečje 

 

 

46. Prijedlog Programa građenja 

komunalne infrastrukture Grada 

Sinja za 2024. godinu  

            Odredbom članka 67. stavka 1. 

Zakona o komunalnom gospodarstvu 

(“Narodne novine” broj      

68/18 i 110/18) propisano je da 

predstavničko tijelo jedinice lokalne 

samouprave donosi Program  građenja 
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komunalne infrastrukture istovremeno s 

donošenjem Proračuna.  

       

 NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za 

komunalni sustav 

            PREDLAGATELJ: Gradonačelnik  

            ROK: IV. tromjesečje  

 

 

47. Prijedlog Programa održavanja 

komunalne infrastruktura na 

području Grada Sinja za 2024. 

godinu  

            Odredbom članka 72. stavka 1. Zakona   

            o komunalnom gospodarstvu (“Narodne  

            novine” broj   68/18 i 110/18) propisano  

            je da predstavničko tijelo jedinice  

           lokalne samouprave donosi Program      

            održavanja komunalne infrastruktura  

            istovremeno s donošenjem Proračuna.  

  

            NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za  

            komunalni sustav  

            PREDLAGATELJ: Gradonačelnik  

            ROK: IV. tromjesečje                                                    

 

 

48. Izvješće o poslovanju Vodovoda i 

odvodnja CK d.o.o. Sinj, s 

financijskim izvješćem za 2022. 

godinu  

Sukladno članku 76. stavku 4. Statuta 

Grada Sinja („Službeni glasnik Grada 

Sinja“ broj: 02/21) Skupština 

trgovačkog društva, te upravna vijeća 

ustanova dužni su podnijeti izvješća o 

radu i financijska izvješća  Gradskom 

vijeću, sukladno zakonu, Statutu i 

drugim općim aktima.  

 

NOSITELJ IZRADE: Vodovod i    

odvodnja Cetinske krajine d.o.o. Sinj 

PREDLAGATELJ: Vodovod i  

odvodnja Cetinske krajine d.o.o. Sinj  

ROK: III. tromjesečje  

 

 

49. Izvješće o poslovanju Čistoća CK 

d.o.o. Sinj, s financijskim izvješćem 

za 2022. godinu  

 

Sukladno članku 76. stavku 4. Statuta 

Grada Sinja („Službeni glasnik Grada 

Sinja“ broj: 02/21) Skupština 

trgovačkog društva, te upravna vijeća 

ustanova dužni su podnijeti izvješća o 

radu i financijska izvješća  Gradskom 

vijeću, sukladno zakonu, Statutu i 

drugim općim aktima. 

NOSITELJ IZRADE: Čistoća Cetinske 

krajine d.o.o. Sinj  

PREDLAGATELJ: Čistoća Cetinske  

krajine d.o.o. Sinj  

ROK: III. tromjesečje.  

 

 

50. Izvješće o radu tvrtke Kamičak d.o.o. 

Sinj, s financijskim izvješćem za 

2022. godinu  

Sukladno članku 76. stavku 4. Statuta 

Grada Sinja („Službeni glasnik Grada 

Sinja“ broj: 02/21) Skupština 

trgovačkog društva, te upravna vijeća 

ustanova dužni su podnijeti izvješća o 

radu i financijska izvješća  Gradskom 

vijeću, sukladno zakonu, Statutu i 

drugim općim aktima. 

 

NOSITELJ IZRADE: Kamičak d.o.o.  

Sinj 

  PREDLAGATELJ: Kamičak d.o.o. Sinj  

ROK: III. tromjesečje. 

 

 

 UPRAVNI  ODJEL  ZA FINANCIJE: 

 

51. Prijedlog   Odluke   o   raspoređivanju 

sredstava za financiranje političkih 

stranaka i članova predstavničkih 

tijela izabranih s liste grupe birača  

Gradskog vijeća Grada Sinja za 2023. 

g. 

Obveza proizlazi iz članka 10. stavka 

3. Zakona o financiranju političkih 

aktivnosti, izborne promidžbe i 

referenduma („Narodne novine“ br.  

29/19 i 98/19).  

 NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za  

financije 

  PREDLAGATELJ:  Gradonačelnik 

  ROK:  I. tromjesečje 2023. godine 
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52. Godišnji izvještaj o izvršenju 

Proračuna Grada Sinja za 2023. 

godinu 

Sukladno odredbi članka 110. stavka 2. 

Zakona o proračunu (“Narodne 

novine” broj 144/21) gradonačelnik 

podnosi predstavničkom tijelu na 

donošenje godišnji izvještaj o izvršenju 

proračuna do 01. lipnja tekuće godine 

za prethodnu godinu. 

           NOSITELJ IZRADE:   Upravni odjel za  

           financije 

           PREDLAGATELJ:  Gradonačelnik 

           ROK:  II. tromjesečje 2023. godine 

 

53. Polugodišnji izvještaj o izvršenju 

Proračuna Grada Sinja za I-VI 2023. 

godine 

Člankom 89. stavkom 2. Zakona o 

proračunu (“Narodne novine” broj 

144/21)  propisano je da gradonačelnik 

podnosi predstavničkom tijelu na 

donošenje polugodišnji izvještaj o 

izvršenju proračuna do 15. rujna tekuće 

proračunske godine. 

          NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za  

financije 

          PREDLAGATELJ: Gradonačelnik 

          ROK:  III. tromjesečje 2023. godine 

 

54. Prijedlog Izmjena i dopuna 

Proračuna Grada Sinja za 2023. 

godinu 

Sukladno članku 45. stavku 3. Zakona o 

proračunu (“Narodne novine” broj 

144/21) izmjene i       dopune proračuna 

provode se po postupku za donošenje 

proračuna i projekcije. 

 

NOSITELJ IZRADE:   Upravni odjel za 

financije 

         PREDLAGATELJ: Gradonačelnik 

  ROK:  U slučaju potrebe za        

uravnoteženjem prihoda i rashoda 

 

55. Prijedlog Proračuna Grada Sinja za 

2023. godinu 

   Člankom 42. Zakona o proračunu 

(“Narodne novine” broj 144/21) propisano je 

da Sabor odnosno predstavničko tijelo, donosi 

proračun na razini podskupine ekonomske 

klasifikacije za   iduću proračunsku godinu i 

projekciju na razini skupine ekonomske 

klasifikacije za sljedeće dvije proračunske 

godine do konca tekuće godine i to u roku koji 

omogućuje primjenu proračuna s 1. siječnja 

godine za koju se donosi proračun. 

NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za 

financije 

           PREDLAGATELJ: Gradonačelnik 

           ROK:  IV.  tromjesečje 2023. godine 

56. Prijedlog Odluke o izvršavanju 

Proračuna Grada Sinja za 2024. 

godinu 

Sukladno članku 18. Zakona o proračunu 

(“Narodne novine” broj 144/21)   uz proračun 

jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave donosi se odluka o izvršavanju 

proračuna.  

NOSITELJ IZRADE:  Upravni odjel za 

financije 

            PREDLAGATELJ:  Gradonačelnik 

            ROK:  IV.  tromjesečje 2023. godine 

 

57. Izvješće o utrošku sredstava 

Proračunske zalihe za razdoblje 

listopad – prosinac 2022. godine 

Sukladno članku 66. st.3 Zakona o proračunu 

(“Narodne novine” broj 144/21)   propisano je 

da je gradonačelnik obvezan tromjesečno 

izvijestiti Gradsko vijeće o korištenju sredstava 

proračunske zalihe.  

NOSITELJ IZRADE:  Upravni odjel za 

financije 

            PREDLAGATELJ:  Gradonačelnik 

            ROK:  II.  tromjesečje 2023. godine 

 

58. Izvješće o utrošku sredstava 

Proračunske zalihe za razdoblje 

siječanj – ožujak 2023. godine 
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Sukladno članku 66. st.3. Zakona o proračunu 

(“Narodne novine” broj144/21)   propisano je 

da je gradonačelnik obvezan tromjesečno 

izvijestiti Gradsko vijeće o korištenju sredstava 

proračunske zalihe.  

NOSITELJ IZRADE:  Upravni odjel za 

financije 

            PREDLAGATELJ:  Gradonačelnik 

            ROK:  II.  tromjesečje 2023. godine 

 

59.  Izvješće o utrošku sredstava 

Proračunske zalihe za razdoblje 

travanj – lipanj 2023. godine 

Sukladno članku 66. st.3. Zakona o proračunu 

(“Narodne novine” broj 144/21)   propisano je 

da je gradonačelnik obvezan tromjesečno 

izvijestiti Gradsko vijeće o korištenju sredstava 

proračunske zalihe.  

NOSITELJ IZRADE:  Upravni odjel za 

financije 

            PREDLAGATELJ:  Gradonačelnik 

            ROK:  III.  tromjesečje 2023. godine 

 

60. Izvješće o utrošku sredstava 

Proračunske zalihe za razdoblje 

srpanj – rujan 2023. godine 

Sukladno članku 66. st.3. Zakona o proračunu 

(“Narodne novine” broj  144/21)   propisano je 

da je gradonačelnik obvezan tromjesečno 

izvijestiti Gradsko vijeće o korištenju sredstava 

proračunske zalihe.  

NOSITELJ IZRADE:  Upravni odjel za 

financije 

            PREDLAGATELJ:  Gradonačelnik 

            ROK:  IV.  tromjesečje 2023. godine 

 

                Predsjednik Gradskog vijeća:                                                                                                  

Petar Župić,ing., v.r. 

______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA: 001-01/23-01/1 

URBROJ: 2181-08-03-23-3 

Sinj 14. veljače 2023. godine 

Na temelju članka 15. Zakona o regionalnom 

razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine“, 

broj 147/14, 123/17 i 118/18), točke 2.3.4 

Smjernica Ministarstva regionalnoga razvoja i 

fondova Europske unije za uspostavu urbanih 

područja i izradu strategija razvoja urbanih 

područja, verzija 2.0 iz srpnja 2021., i čl. 34. 

Statuta Grada Sinja ( Službeni glasnik Grada 

Sinja br. 2/21 ), Gradsko vijeće Grada Sinja, na 

17. sjednici održanoj dana 14. veljače 2023. 

godine, donijelo je 

 

 ZAKLJUČAK  

o davanju pozitivnog mišljenja na nacrt 

Komunikacijske strategije i Komunikacijskog 

akcijskog plana Strategije razvoja Urbane 

aglomeracije Split za financijsko razdoblje 

2021. – 2027. 

 

Članak 1. 

Ovim Zaključkom donosi se pozitivno mišljenje 

na nacrt Komunikacijske strategije i 

Komunikacijski akcijski plan Strategije razvoja 

Urbane aglomeracije Split za financijsko 

razdoblje 2021. – 2027. 

 

Članak 2. 

Komunikacijska strategija i Komunikacijski 

akcijski plan su provedbeni akti Strategije 

razvoja Urbane aglomeracije Split kojima se 

određuju komunikacijski ciljevi koji se žele 

postići komunikacijom s javnošću i kojima se 

definira okvir za postizanje komunikacijskih 

ciljeva, a isti se nalaze u prilogu ovog 

Zaključka. 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

G R A D   S I NJ 

                    GRADSKO VIJEĆE 
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Članak 3. 

Ovoj Odluci prethode ishođena pozitivna 

mišljenja Koordinacijskog vijeća i Partnerskog 

vijeća Urbane aglomeracije Split na nacrt 

Komunikacijske strategije i Komunikacijski 

akcijski plan Strategije razvoja Urbane 2021. – 

2027. 

 

Članak 4. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u „ Službenom 

glasniku Grada Sinja“ . 

                                                                                                                                                

Predsjednik Gradskog vijeća:                                                                                                              

Petar Župić ing.v.r. 

______________________________________ 

KLASA: 240-01/22-01/22 

URBROJ: 2181-08-01-23-3 

Sinj, 14. veljače 2023. godine 

Temeljem članka 17. stavka 1. Zakona 

o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ 

broj 82/15) i članka 34. Statuta Grada Sinja 

(„Službeni glasnik Grada Sinja“ broj 2/21), 

Gradsko vijeće Grada Sinja na 17. sjednici 

održanoj dana 14. veljače 2023. godine, donosi 

ZAKLJUČAK 

o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća 

za Grad Sinj 

I. 

Usvaja se Procjena rizika od velikih nesreća za 

Grad Sinj. 

II. 

Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Sinj, 

čini sastavni dio ovog Zaključka i objaviti će se 

na internet stranicama Grada Sinja, 

www.sinj.hr . 

III. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 

donošenja i objaviti će se u „Službenom 

glasniku Grada Sinja”. 

Predsjednik Gradskog vijeća 

Petar Župić, ing.,v.r. 

______________________________________ 

 

 

Na temelju čl. 53.  Zakona o 

ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 

127/19) te čl. 34. alineje 17. Statuta Grada 

Sinja (Službeni glasnik 2/21) Gradsko vijeće 

Grada Sinja na 17. sjednici održanoj dana 14. 

veljače 2023. godine, a povodom prijedloga v.d. 

ravnateljice gradske Galerije Sikirica, donosi 

 
ODLUKU 

o davanju prethodne suglasnosti na Statut 

gradske Galerije Sikirica 

I. 

Daje se prethodna suglasnost na Statut gradske 

Galerije Sikirica koji je predložila v.d. 

ravnateljica gradske Galerije Sikirica. 

 
II. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i 

objavit će se u Službenom glasniku Grada Sinja. 

 
Gradsko vijeće Grada Sinja 

Klasa:011-05/23-01/1 

Urbroj:2181-8-01-23-1 

Sinj,  14. veljače 2023. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

G R A D   S I NJ 

                    GRADSKO VIJEĆE 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

G R A D   S I NJ 

                    GRADSKO VIJEĆE 
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Petar Župić, ing., v.r. 

______________________________________ 

 

Na temelju članka 54. Zakona o 

ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 

127/19) te čl. 34. alineje 17. Statuta Grada 

Sinja (Službeni glasnik 2/21), članka 21. 

Zakona o muzejima (NN 61/18, 98/19 i 114/22), 

Odluke o osnivanju gradske Galerije Sikirica 

KLASA: 007-01/22-01/29;  UR-BROJ: 2181-8-

01-22-2 donesene na 10. sjednici Gradskog 

vijeća održane dana 2. svibnja 2022. godine i 

Odluke o izmjeni i dopuni odluke o osnivanju 

gradske Galerije Sikirica Klasa: 007-01/22-

01/29; Ur.broj:2181-8-01-22-4, donesene na 

15. sjednici Gradskog vijeća održane dana 2. 

prosinca 2022. godine.,  v.d. ravnateljica 

Dragana Modrić, uz prethodnu suglasnost 

Gradskog vijeća Grada Sinja danu na 17. 

sjednici održanoj dana 14. veljače 2023.godine, 

donosi sljedeći,  

 
STATUT 

GRADSKE GALERIJE SIKIRICA 

                                                                                                                    

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

 
Ovim se Statutom utvrđuju statusna obilježja, 

djelatnost, unutrašnje ustrojstvo, način rada i 

upravljanja te druga pitanja od značaja za rad 

Gradske galerije Sikirica (u daljnjem tekstu: 

Galerija). 

Članak 2. 

 
Galerija je javna ustanova koja obavlja 

muzejsku djelatnost. 

Muzejska se djelatnost obavlja kao javna 

služba. 

Galerija je pravna osoba. 

Osnivač Galerije je Grad Sinj. 

II. STATUS, NAZIV, SJEDIŠTE I PEČAT 

MUZEJA 

Članak 3. 

 
Galerija obavlja svoju djelatnost, posluje i 

sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom: 

Gradska galerija Sikirica. 

Galerija ima svojstvo pravne osobe i upisana 

je u sudski registar Trgovačkog 

suda u Splitu. 

 

Galerija je upisana u Registar muzeja, galerija 

i zbirki RH koji se vodi pri Muzejsko 

dokumentacijskom centru. 

 

Sjedište Galerije je u Sinju, Alkarsko trkalište 

3. 

Članak 4. 

 
Naziv Galerije mora biti istaknut na zgradi u 

kojoj je njegovo sjedište i na objektima u 

kojima 

obavlja svoju djelatnost u Sinju ili u bilo kojem 

mjestu u Republici Hrvatskoj. 

 
Članak 5. 

 
U pravnom prometu Galerija koristi pečat. 

Pečat je okruglog oblika s tekstom: Gradska 

galerija Sikirica, koji je upisan uz 

rub pečata u koncentričnom krugu. 

U sredini pečata je logo Galerije, stilizirano 

slovo S. 
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O broju pečata, načinu korištenja i čuvanju 

odlučuje ravnatelj. 

 
Članak 6. 

 
Galeriju predstavlja i zastupa ravnatelj. 

 
III. DJELATNOST 

Članak 7. 

 
Djelatnost Galerije obuhvaća: 

- sistematsko prikupljanje, čuvanje, 

stručno i znanstveno obrađivanje, 

sređivanje, proučavanje i izlaganje 

predmeta moderne i suvremene 

umjetnosti 

- organiziranje stalnih i povremenih 

izložbi 

- davanje ekspertiza vezano za 

suvremenu umjetnost  

- organiziranje edukativnih programa i 

muzejskih manifestacija vezanih uz 

muzejsku djelatnost 

- organiziranje predavanja, seminara, 

tečajeva, simpozija, stručnih skupova i 

konferencija vrzanih uz muzejsku 

struku 

- sistematsko praćenje, stimuliranje, 

promoviranje, istraživanje, 

valoriziranje i izlaganje novih oblika 

umjetničkog izražavanja  

- stvaranje središnje baze podataka za 

sustavno vođenje dokumentacije o 

muzejskim 

predmetima 

- suradnja s muzejima i galerijama iz 

zemlje i svijeta 

- izdavanje stručnih i znanstvenih 

publikacija, kataloga i časopisa, 

grafičkih listova, audiovizualnih i 

drugih izdanja u okviru muzejske 

djelatnosti 

- prodaja kataloga, stručnih i 

znanstvenih publikacija, 

audiovizualnih izdanja, 

propagandnog, didaktičkog i 

edukativnog materijala, razglednica i 

drugih umjetničkih proizvoda vezanih 

uz djelatnost Galerije  

- obavlja i ostale oblike muzejsko-

galerijske djelatnosti u skladu sa 

Zakonom. 

 

Članak 8. 

 

Muzejska građa i dokumentacija štiti se kao 

kulturno dobro. 

 

Članak 9. 

 

Galerija obavlja muzejsku djelatnost kao javnu 

službu. 

 

 

Članak 10. 

Galerija obavlja djelatnost na temelju 

godišnjeg programa rada i razvoja. 

Godišnji program rada i razvoja Galerije u 

dijelu koji Grad Sinj utvrdi kao svoju javnu 

potrebu, financira se iz proračuna Grada 

Sinja. 
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O provođenju godišnjeg programa rada i 

razvoja Galerija izvješćuje Grad Sinj. 

 
Članak 11. 

 
Galerija može promijeniti djelatnost samo uz 

prethodnu suglasnost osnivača i Ministarstva 

kulture i medija RH. 

 

 
IV. UNUTARNJE USTROJSTVO 

 
Članak 12. 

 
Unutarnjim ustrojstvom osigurava se 

racionalno i djelotvorno obavljanje djelatnosti 

i provođenje programa rada i razvoja Galerije. 

 

Članak 13. 

 

Odlukom o unutarnjem ustroju i načinu rada 

Galerije pobliže se uređuju ustroj, radna 

mjesta u Galeriji i rad Galerije kao javne 

službe. 

 

Članak 14. 

 

Radno vrijeme Galerije utvrđuje ravnatelj 

prema potrebama djelatnosti, a u skladu sa 

zakonom. 

 

V. UPRAVLJANJE GALERIJOM 

 

Članak 15. 

 

Galeriju predstavlja i zastupa ravnatelj. 

 

Ravnatelj Galerije ima svoja ovlaštenja u 

pravnom prometu u okviru djelatnosti Galerije 

upisane u sudski registar, odnosno poduzima 

sve pravne radnje u ime i za račun Galerije, 

zastupa Galeriju u svim postupcima pred 

sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima 

te 

pravnim osobama s javnim ovlastima. 

 
 

Članak 16. 

 

Ravnatelj Galerije može dati punomoć drugoj 

osobi da zastupa Galeriju u pravnom prometu. 

Punomoć može dati samo u granicama svojih 

ovlasti, a daje je sukladno odredbama Zakona 

kojim se uređuju obvezni odnosi. 

 

Punomoćnik može zastupati Galeriju samo u 

granicama ovlasti iz punomoći. 

 

Članak 17. 

 

U ime Galerije potpisuje ravnatelj, a u slučaju 

odsutnosti djelatnik kojeg opunomoći ravnatelj. 

Odlukom ravnatelja određuje se osoba 

ovlaštena za potpisivanje financijske i druge 

dokumentacije Galerije. 

 

Članak 18. 

 

Galerijom upravlja ravnatelj. 

U obavljanju svoje dužnosti ravnatelj: 

- organizira te vodi rad i poslovanje Galerije 

- vodi i odgovara za stručni rad Galerije 
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- poduzima pravne radnje u ime i za račun 

Galerije 

- odgovara za zakonitost rada Galerije 

- zastupa Galeriju u svim postupcima pred 

sudovima, upravom i drugim državnim   

  tijelima te drugim pravnim osobama i javnim 

vlastima 

- donosi godišnji program rada i razvoja 

Galerije te osigurava i nadzire njihovo  

  izvršavanje 

- donosi Statut uz prethodnu suglasnost 

osnivača 

- donosi druge opće akte Galerije 

– odlučuje o tome koji podaci predstavljaju 

poslovnu tajnu ili koji se podaci ne mogu 

objavljivati, 

– daje naloge i upute za rad pojedinim 

djelatnicima ili grupama djelatnika za 

obavljanje 

određenih poslova, 

– odlučuje o disciplinskoj odgovornosti u 

Galeriji sukladno zakonskim ovlastima, 

– odobrava službena putovanja i 

odsustvovanja s rada djelatnicima Galerije 

- donosi financijski plan i godišnji obračun 

financijskog plana Galerije 

- odlučuje o stjecanju, opterećivanju i 

otuđivanju imovine (osim nekretnina) čija  

  pojedinačna vrijednost ne prelazi iznos od 

9.290,60 eura 

- odlučuje o stjecanju, opterećivanju i 

otuđivanju imovine uz prethodnu suglasnost  

 osnivača čija pojedinačna vrijednost prelazi 

iznos od 9.290,60 eura 

- najmanje jednom godišnje podnosi osnivaču 

izvješće o radu 

- izvršava odluke i zaključke osnivača 

- odlučuje uz suglasnost osnivača o potrebi 

zapošljavanja radnika 

- sklapa i otkazuje ugovore o radu radnicima 

Galerije 

- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, 

Odlukom o osnivanju i ovim Statutom i drugim 

općim aktima Muzeja. 

 

 

Članak 19. 

 

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od 4 (četiri) 

godine i može biti ponovno imenovan po istom 

postupku na istu dužnost. 

 

Ravnatelja Galerije imenuje i razrješava 

osnivač. 

 

Članak 20. 

 

Ravnatelj se imenuje na temelju javnog 

natječaja koji se objavljuje u javnim glasilima. 

Natječaj se raspisuje najmanje 60 dana prije 

isteka mandata ravnatelja prije isteka mandata 

postojećeg ravnatelja. 

 

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja 

raspisuje i provodi osnivač. 

 

Članak 21. 

 

Za ravnatelja Galerije može biti imenovana 

osoba koja ima završen preddiplomski i 

diplomski 

sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i 

diplomski sveučilišni studij ili specijalistički 

diplomski stručni studij i najmanje pet godina 

rada u muzejskoj struci, položen stručni ispit za 

kustosa, kao i osoba koja je stekla visoku 

stručnu spremu sukladno propisima koji su bili 

na snazi prije stupanja na snagu Zakona o 



15. veljače  2023.                            SLUŽBENI GLASNIK GRADA SINJA                          Broj 3   Stranica- 18 

djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne 

novine, br. 123/03, 105/04, 174/04 i 46/07) te je 

istaknuti i priznati stručnjak na području 

kulture s najmanje deset godina rada u kulturi. 

 

Članak 22. 

 

U slučaju odsutnosti ravnatelja zamjenjuje ga 

djelatnik Galerije kojeg on za to ovlasti. 

Osoba koja zamjenjuje ravnatelja ima prava i 

ovlasti ravnatelja za vrijeme dok ga zamjenjuje. 

 

Članak 23. 

 

Ravnatelj može biti razriješen prije isteka 

vremena na koje je imenovan u slijedećim 

slučajevima: 

– ako sam zatraži razrješenje u skladu s 

Ugovorom o radu, 

– ako nastanu takvi razlozi koji prema 

posebnim propisima ili propisima kojima se 

uređuju 

radni odnosi dovode do prestanka Ugovora o 

radu, 

– ako ravnatelj ne postupa prema propisima, 

Statutu ili općim aktima Galerije 

– ako ravnatelj svojim nesavjesnim ili 

nepravilnim radom prouzroči Galeriji štetu ili 

ako 

zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje 

dužnosti tako da su nastale ili mogu nastati 

veće 

smetnje u obavljanju djelatnosti Galerije. 

 

Prije donošenja odluke o razrješenju 

ravnatelju se mora dati mogućnost da se 

izjasni o 

razlozima za razrješenje. 

 

Članak 24. 

 

U slučaju razrješenja ravnatelja prije isteka 

razdoblja na koje je imenovan imenovat će se 

vršitelj dužnosti ravnatelja. 

Osnivač je dužan pokrenuti postupak za 

imenovanje ravnatelja.  

Vršitelj dužnosti ravnatelja ima sva prava, 

obveze i ovlasti ravnatelja. 

 

Članak 25. 

 

Ravnatelj Galerije je dužan podnijeti 

odgovarajuća izvješća osnivaču, Ministarstvu 

kulture i medija RH i Hrvatskom muzejskom 

vijeću kada oni to zatraže i drugim državnim i 

javno pravnim tijelima u skladu sa Zakonom. 

VI. STRUČNA TIJELA GALERIJE 

Članak 26. 

 

Galerija ima Stručno vijeće. 

Stručno vijeće je kolegijalno i savjetodavno 

stručno tijelo Galerije. 

Stručno vijeće čine ravnatelj i svi stručni 

djelatnici. 

U radu Stručnog vijeća mogu prisustvovati i 

drugi djelatnici koje pozove ravnatelj, ali bez 

prava odlučivanja. 

 

Članak 27. 

 

Stručno vijeće razmatra i daje mišljenja o 

stručnim i drugim pitanjima rada i razvitka 

Galerije, 

sukladno Statutu i drugim općim aktima, 

odlučuje o stručnim pitanjima, predlaže način 

organiziranja i vođenja stručnog rada, plan i 

program rada Galerije, te obavlja druge 

poslove 

određene Statutom i Zakonom. 

 

Članak 28. 

 

Sjednice Stručnog vijeća saziva i predsjedava 

im ravnatelj. 

Sjednica Stručnog vijeća mora se sazvati na 
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zahtjev ravnatelja ili najmanje 

trećine članova Stručnog vijeća. 

 

Članak 29. 

 

Stručno vijeće utvrđuje svoje stavove i mišljenja 

te odlučuje većinom glasova prisutnih 

članova. 

 

Članak 30. 

 

Stručno vijeće sastaje se po potrebi, a 

najmanje jedanput u tri mjeseca. 

O radu Stručnog vijeća vodi se zapisnik. 

 

Članak 31. 

 

Galerija ima Savjet Galerije. 

Savjet čini ravnatelj i 3 člana (stručnjaci iz 

područja umjetnosti i humanističkih znanosti, 

predstavnici obitelji akademskog kipara Stipe 

Sikirice). 

 

Članak 32. 

 

Sjednice Savjeta saziva i predsjedava im 

ravnatelj. 

 

Članak 33. 

 

Savjet razmatra i daje mišljenje o pitanjima 

koja su vezana uz rad i razvoj. 

Mišljenje Savjeta nema obvezujući karakter. 

O radu Savjeta Galerije donosi se Poslovnik 

kojim se dodatno uređuje način rada i 

donošenje odluka Savjeta Galerije. 

 

  

VII. IMOVINA GALERIJE I FINANCIJSKO 

POSLOVANJE 

 

Članak 34. 

 

Sredstva za rad koja su pribavljena od 

Osnivača Galerije ili su pribavljena iz drugih 

izvora čine imovinu Galerije. 

Imovinom raspolaže Galerija pod uvjetima i na 

način propisan zakonom, drugim propisima i 

ovim Statutom. 

 

Članak 35. 

 

Za obavljanje djelatnosti Galerija osigurava 

sredstva iz javnih izvora:  

-proračuna osnivača, 

- proračuna jedinice lokalne i područne 

(regionalne) samouprave  

- državnog proračuna Republike Hrvatske 

- europskih fondova  

- donacija i drugih izvora sukladno zakonu 

- prihoda ostvarenih djelatnošću Galerije 

(pružanjem usluga i prodajom proizvoda) 

 

Članak 36. 

 

Sredstva za obavljanje djelatnosti raspoređuju 

se financijskim planom. 

U vezi s financijskim poslovanjem Galerije 

ravnatelj je ovlašten i odgovoran: 

- za zakonitost, učinkovitost, svrhovitost i za 

ekonomično raspolaganje sredstvima 

- za planiranje i izvršavanje financijskog plana 

- za ustroj te zakonito i pravilno vođenje 

proračunskog računovodstva. 
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Članak 37. 

 

Godišnje izvješće financijskog plana za 

proteklu godinu donosi ravnatelj Galerije. 

Godišnje izvješće iz stavka 1. ovog članka 

ravnatelj je dužan pravovremeno dostaviti 

osnivaču. 

 

Članak 38. 

 

Ako Galerija na kraju kalendarske godine 

ostvari dobit, tu će dobit upotrijebiti isključivo 

za obavljanje i razvoj djelatnosti Galerije, ako 

osnivač ne odluči drugačije. 

 

Članak 39. 

 

Ako Galerija na kraju kalendarske godine 

iskaže gubitak u financijskom poslovanju, 

gubitak će se uz prethodno obrazloženje o 

razlozima gubitka namiriti u skladu s odlukom 

osnivača.  

 

Članak 40. 

 

Za obveze u pravnom prometu Galerija 

odgovara cijelom svojom imovinom. 

Osnivač solidarno i neograničeno odgovara za 

obveze Galerije. 

 

Članak 41. 

 

Galerija ne može bez suglasnosti osnivača 

steći, opteretiti ili otuđiti nekretninu. 

Galerija ne može bez suglasnosti osnivača dati 

u zakup dio svog poslovnog prostora. 

 

Članak 42. 

 

Financijsko poslovanje Galerije obavlja se u 

skladu sa Zakonom i drugim propisima. 

 

Članak 43. 

 

Galerija donosi financijski plan prije početka 

godine na koju se financijski plan odnosi. 

Ako ne postoje uvjeti da ravnatelj donese 

financijski plan u propisanom roku 

za čitavu godinu, donosi se privremeni 

financijski plan za najdulje tri mjeseca 

poslovanja 

Galerije. 

 

Članak 44. 

 

Ravnatelj Galerije odlučuje o rasporedu 

sredstava te utvrđuje kriterije i mjerila za 

raspoređivanje sredstava, odnosno dobiti. 

 
 

Članak 45. 

Galerija po isteku godine donosi zaključni 

obračun. 

Na temelju zaključnog obračuna ravnatelj 

Galerije podnosi izvješće o poslovanju 

Galerije osnivaču. 

 

Članak 46. 

 

Djelatnici Galerije ostvaruju pravo na plaću, 

sredstva za neposrednu i zajedničku potrošnju 

u skladu s propisima i općim aktima ustanove. 

Djelatnici Galerije imaju pravo na plaću i 

minimalnu plaću u skladu sa Zakonom i općim 
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aktima Galerije. 

 

 

VIII. JAVNOST RADA 

 

Članak 47. 

 

Rad Galerije je javan i zasniva se na načelu 

javnosti. 

Obavješćivanje javnosti o poslovanju i razvoju 

Galerije u nadležnosti je ravnatelja i djelatnika 

koje ravnatelj ovlasti. 

 

Članak 48. 

 

O uvjetima i načinu rada Galerije ravnatelj 

izvješćuje djelatnike: 

– objavljivanjem općih akata, 

– objavljivanjem odluka i zaključaka, 

– na drugi, primjeren način. 

 

Članak 49. 

 

Ravnatelj i drugi ovlašteni djelatnici dužni su, 

u okviru svojih ovlaštenja, nadležnim tijelima, 

na njihov zahtjev, dostaviti tražene podatke o 

razvoju, radu i poslovanju Galerije. 

 

IX. POSLOVNA TAJNA 

 

Članak 50. 

 

Poslovnom tajnom smatraju se: 

- podaci koje nadležno tijelo kao 

povjerljive priopći Galeriji; 

- mjere i način postupanja u slučaju 

nastanka izvanrednih okolnosti; 

- plan fizičko-tehničkog osiguranja 

fundusa i imovine Galerije; 

- drugi podaci priopćavanja kojih bi 

priopćavanje neovlaštenoj osobi bilo 

protivno interesima ustanove i njenog 

osnivača. 

 

Članak 51. 

 

Podatke koji se smatraju poslovnom tajnom 

dužni su čuvati svi djelatnici Galerije bez obzira 

na to na koji su način za njih saznali. 

Obveza čuvanja poslovne tajne traje i nakon 

prestanka radnog odnosa u Galeriji. 

Povreda čuvanja poslovne i profesionalne tajne 

predstavlja povredu radne obveze. 

 

Članak 52. 

 

Obveza čuvanja poslovne tajne ne odnosi se na 

davanje podataka u sudskom i upravnom 

postupku. 

 

X. OPĆI AKTI GALERIJE 

 

Članak 53. 

 

 

Galerija ima sljedeće akte: 

– Statut, 

- Odluka o unutarnje ustrojstvu 

– Pravilnik o radu, plaćama, naknadama i 

drugim pravima iz radnog odnosa 

zaposlenika u Gradskoj galeriji Sikirica 

– Pravilnik o zaštiti od požara 

- Pravilnik o zaštiti na radu 
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- druge opće akte sukladno Zakonu, drugim 

propisima i ovom Statutu. 

 

Članak 54. 

 

Opće akte donosi ravnatelj, a stupaju na snagu 

osmog dana od dana objave na oglasnoj 

ploči, a iznimno ako je to propisano općim 

aktom, danom objave na oglasnoj ploči. 

 

Članak 55. 

 

Opći akti primjenjuju se od dana njihova 

stupanja na snagu, osim ako aktom nije kao 

dan početka primjene određen neki kasniji 

dan. 

 

XI. PRESTANAK RADA I STATUSNE 

PROMJENE 

Članak 56. 

 

Odluku o prestanku rada osnivač može donijeti 

samo uz prethodnu suglasnost ministra 

kulture, po pribavljenom mišljenju Hrvatskog 

muzejskog vijeća koje je ono dužno dati u roku 

od dva mjeseca. 

 

XII. ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 57. 

 

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u Službenom Glasniku grada 

Sinja, uz prethodnu suglasnost Gradskog 

vijeća grada Sinja.                                                

                                                                                                           

Sinj, 15. veljače 2023.  

                                                                                                 

Ravnatelj 

                                                                                                   

Dragana Modrić, v.r. 

______________________________________ 

 
KLASA: 402-01/22-01/161 

URBROJ: 2181-08-01-23-4 

Sinj,  14. veljače 2023. godine 

 

 

Na temelju članka 34. Statuta Grada 

Sinja ("Službeni glasnik  Grada Sinja " broj 

2/21), Gradsko vijeće Grada Sinja, na sjednici 

održanoj dana 14. veljače 2023. godine, 

donijelo je: 

 

 

ZAKLJUČAK 

o neprihvaćanju Odluke o izmjeni i dopuni 

Odluke o dodjeli novčane pomoći roditeljima 

djece koja nisu ostvarila pravo na upis u 

dječje vrtiće na području Grada Sinja, zbog 

popunjenosti kapaciteta 

 

I. 

 

Ne prihvaća se Odluka o izmjeni i 

dopuni Odluke o dodjeli novčane pomoći 

roditeljima djece koja nisu ostvarila pravo na 

upis u dječje vrtiće na području Grada Sinja, 

zbog popunjenosti kapaciteta.  

 

II. 

 

 

Ovaj Zaključak će se objaviti u 

„Službenom glasniku Grada Sinja“. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća 

Petar Župić, ing., v.r. 

_____________________________________ 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

G R A D   S I NJ 

                    GRADSKO VIJEĆE 
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KLASA: 120-01/22-01/3 

URBROJ: 2181-08-01-23-2 

Sinj,  14. veljače 2023. godine 

 

Na temelju članka 34. Statuta Grada 

Sinja ("Službeni glasnik  Grada Sinja " broj 

2/21), Gradsko vijeće Grada Sinja, na sjednici 

održanoj dana 14. veljače 2023. godine, 

donijelo je: 

 
 

ZAKLJUČAK 

o neprihvaćanju Zaključka o zauzimanju 

stava o nužnosti povećanja osnovice plaća 

zaposlenicima gradskih ustanova i tvrtki od 1. 

siječnja 2023. godine za 16,7% ili više 

 

I. 

 

Ne prihvaća se Zaključak o zauzimanju 

stava o nužnosti povećanja osnovice plaća 

zaposlenicima gradskih ustanova i tvrtki od 1. 

siječnja 2023. godine za 16,7% ili više.  

 

II. 

 

 
Ovaj Zaključak će se objaviti u 

„Službenom glasniku Grada Sinja“. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća 

Petar Župić, ing.,v.r. 

______________________________________ 

 

KLASA: 601-01/09-01/24 

URBROJ: 2181-08-01-23-7 

Sinj,  14. veljače 2023. godine 

 
Na temelju članka 34. Statuta Grada 

Sinja ("Službeni glasnik  Grada Sinja " broj 

2/21), Gradsko vijeće Grada Sinja, na sjednici 

održanoj dana 14. veljače 2023. godine, 

donijelo je: 

 

 

ZAKLJUČAK 

o neprihvaćanju Odluke o izmjeni i dopuni 

Odluke o mjerilima i uvjetima sudjelovanja 

korisnika usluga u cijeni programa jaslica i 

vrtića u vlasništvu Grada Sinja 

 

I. 

 

Ne prihvaća se Odluka o izmjeni i 

dopuni Odluke o mjerilima i uvjetima 

sudjelovanja korisnika usluga u cijeni 

programa jaslica i vrtića u vlasništvu Grada 

Sinja.  

 

II. 

 

 

Ovaj Zaključak će se objaviti u 

„Službenom glasniku Grada Sinja“. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća 

Petar Župić, ing., v.r. 

______________________________________ 

 

KLASA: 024-01/23-02/5 

URBROJ: 2181-08-01-23-5 

Sinj,  14. veljače 2023. godine 

 

 

Na temelju članka 34 i članka 46. Statuta Grada 

Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ broj 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

G R A D   S I NJ 

                    GRADSKO VIJEĆE 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

G R A D   S I NJ 

                    GRADSKO VIJEĆE 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

G R A D   S I NJ 

                    GRADSKO VIJEĆE 
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2/21), Gradsko vijeće Grada Sinja na 17. 

sjednici održanoj dana 14. veljače  2023. 

godine, donosi 

 

Rješenje 

o razrješenju člana Odbora za Statut 

Poslovnik i normativnu djelatnost, Odbora za  

međugradsku suradnju, Odbora za  društvene 

djelatnosti, Odbora za program „Dani Alke i 

Velike Gospe“ Odbora za borbu protiv bolesti 

ovisnosti,  Odbora za javna priznanja Grada 

Sinja 

 

I. 

 

Utvrđuje se da Toniju Juriću Šolti ( 

politička stranka MOST). Prestaje dužnost 

člana Odbora za Statut Poslovnik i normativnu 

djelatnost, Odbora za  međugradsku suradnju, 

Odbora za  društvene djelatnosti, Odbora za 

program „Dani Alke i Velike Gospe“ Odbora 

za borbu protiv bolesti ovisnosti,  Odbora za 

javna priznanja Grada Sinja, zbog mirovanja 

vijećničkog mandata, dana 22. studenog 2022. 

godine. 

 

II. 

 

Gradski vijećnik Željko Poljak bira se 

na dužnost Odbora za Statut Poslovnik i 

normativnu djelatnost, Odbora za  

međugradsku suradnju, Odbora za  društvene 

djelatnosti, Odbora za program „Dani Alke i 

Velike Gospe“ Odbora za borbu protiv bolesti 

ovisnosti,  Odbora za javna priznanja Grada 

Sinja. 

 

III. 

 

Mandat Člana Odbora za Statut 

Poslovnik i normativnu djelatnost, Odbora za  

međugradsku suradnju, Odbora za  društvene 

djelatnosti, Odbora za program „Dani Alke i 

Velike Gospe“ Odbora za borbu protiv bolesti 

ovisnosti,  Odbora za javna priznanja Grada 

Sinja, traje do isteka redovnog mandata 

Odbora. 

 

IV. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 

donošenja i objaviti će se u „Službenom 

glasniku Grada Sinja”. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća 

Petar Župić, ing., v.r. 

______________________________________ 

 

 

II  GRADONAČELNIK 

 

 

KLASA: 402-01/23-01/37 
URBROJ: 2181-8-03-23-1 
Sinj, 14.2.2023. 
 

Na temelju članka 33.  Zakona o 

udrugama (Narodne novine, broj 74/14, 70/17, 

98/19, 151/22), članka 6. stavka 3. Uredbe o 

kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja 

i ugovaranja programa i projekata od interesa 

za opće dobro koje provode udruge (Narodne 

novine, broj 26/15) i članka 52. Statuta Grada 

Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“, broj 

2/21, Gradonačelnik Grada Sinja, donio je 

 
ODLUKU 

o osnivanju i imenovanju 

Povjerenstva za izravnu dodjelu financijskih 

sredstava udrugama 

 

Članak1. 

U cilju ostvarivanja uvjeta za izravnu 

dodjelu sredstava udrugama bez provođenja 

javnog natječaja, u skladu s člankom 6. stavak 

3. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima 

financiranja i ugovaranja programa i projekata 

od interesa za opće dobro koje provode udruge 

( u nastavku teksta: Uredba), osniva se 

Povjerenstvo za izravnu dodjelu financijskih 

sredstava udrugama (u nastavku teksta: 

Povjerenstvo). 

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

G R A D   S I NJ 

                    GRADONAČELNIK 
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Članak 2. 

 Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj 

Odluci, a koji imaju rodno značenje, odnose se 

jednako na muški i ženski rod, bez obzira u 

kojem su rodu navedeni. 

 

Članak 3. 

 Povjerenstvo ima predsjednika i 2 (dva) 

člana. 

 
Članak 4. 

U Povjerenstvo se imenuju: 

1. Ivan Medvid, prredsjednik 

2. Jasna Mijić Trogrlić, član, 

3. Irena Mišević, član. 

 
Članak 5. 

U okviru svog djelokruga Povjerenstvo 

donosi mišljenje o izravnoj dodjeli financijskih 

sredstava udrugama (u nastavku teksta: 

mišljenje) temeljem zakonskih propisa, 

odredaba Uredbe i Pravilnika o financiranju 

javnih potreba Grada Sinja („Službeni glasnik 

Grada Sinja“, broj 14/17), te procjene 

osnovanosti zahtjeva i mogućnosti Proračuna. 

 
Članak 6. 

 Povjerenstvo radi na sjednicama koje 

se sazivaju prema potrebi. Predsjednik 

Povjerenstva saziva sjednicu, predlaže dnevni 

red, predsjedava i rukovodi sjednicom i 

potpisuje mišljenja koje donosi Povjerenstvo. U 

slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika 

sjednicom Povjerenstva predsjedava član 

Povjerenstva kojeg za to ovlasti predsjednik 

Povjerenstva. 

 

Članak 7. 

 Poziv za sjednicu s prijedlogom 

dnevnog reda i materijal o kojem će se 

raspravljati na sjednici dostavlja se članovima 

Povjerenstva najmanje tri (3) dana prije 

održavanja sjednice. 

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članaka,  

ako za to postoje opravdani razlozi, članovima 

Povjerenstva se materijal za pojedinu točku 

dnevnog reda može dostaviti i na samoj 

sjednici. 

 
Članak 8. 

 Povjerenstvo može započeti s radom 

ako je na sjednici nazočna većina članova 

Povjerenstva. 

Povjerenstvo donosi mišljenje većinom glasova 

nazočnih članova Povjerenstva. 

Mišljenje iz prethodnog stavka ovoga članka 

upućuje se kao prijedlog Gradonačelniku na 

razmatranje koji donosi Odluku o izravnoj 

dodjeli financijskih sredstava udrugama. 

Temeljem Odluke Gradonačelnika iz 

prethodnog stavka ovog članka s udrugom 

nositeljem aktivnosti sklapa se Ugovor o 

izravnoj dodjeli financijskih sredstava. 

 

Članak 9. 

O radu na sjednici Povjerenstva vodi se 

zapisnik. Zapisnik sadrži osnovne podatke o 

radu na sjednici, o iznijetim prijedlozima te o 

donesenim mišljenjima. U zapisnik se unosi i 

rezultat glasovanja o pojedinom predmetu. 

Zapisnik potpisuje predsjednik Povjerenstva. 

 
Članak 10. 

 Administrativno tehničke i stručne 

poslove za povjerenstvo obavljat će Ured 

Grada, Grada Sinja. 

 
Članak 11. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja i objavit će se u Službenom glasniku 

Grada Sinja. 

Gradonačelnik: 

Miro Bulj, v.r. 

______________________________________ 

 

 

 



15. veljače  2023.                            SLUŽBENI GLASNIK GRADA SINJA                          Broj 3   Stranica- 26 

 

Klasa: 030-02/23-01/5 

Urbroj: 2181-8-03-23-2 

Sinj, 10.02.2023. godine  

  

Na temelju članka 48. Zakona o  lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“, br. 33/01, 60/01 – vjerod. 

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 52. Statuta Grada Sinja 

(„Službeni glasnik Grada Sinja“ broj 02/21), 

Gradonačelnik Grada Sinja, Miro Bulj,  dana 

10.02.2023. godine,  donosi 

 

Z A K L J U Č A K 

o pokretanju aktivnosti na realizaciji projekta 

„Nabava kućanskih paketa i higijenskih 

potrepština za potrebe projekta „Zaželi dobro 

– Faza III – br. UP.02.1.1.16.0482“  

 
I 

 
Pokreću se aktivnosti na realizaciji 

projekta „Nabava kućanskih paketa i 

higijenskih potrepština za potrebe projekta 

„Zaželi dobro – Faza III – br. 

UP.02.1.1.16.0482“.       

 
II 

Sredstva su osigurana u Proračunu Grada 

Sinja  za 2023.g. 

 
III 

Za provedbu ovog Zaključka zadužuje se  

Upravni odjel Ured grada i Upravni odjel za 

gospodarski razvoj, fondove Europske unije i 

javnu nabavu.  

 
IV. 

Ovaj Zaključak će se objaviti u „Službenom 

glasniku Grada Sinja“. 

 
Gradonačelnik: 

Miro Bulj,v.r. 

______________________________________ 

 

KLASA: UP/I-363-03/22-03/98 

URBROJ: 2181-8-03-23-5 

Sinj, 10. veljače 2023. godine 

 

Na temelju članka 48. Zakona o  

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“, br. 33/01, 60/01 – vjerod. 

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 52. Statuta Grada Sinja 

(„Službeni glasnik Grada Sinja“ broj 02/21), 

Gradonačelnik Grada Sinja, Miro Bulj, dana 

10. veljače 2023. godine,  donosi 

 

Z A K L J U Č A K 

 

o odobravanju sredstava Stipi Tadiću, OIB: 

87463732902, Ćosin potok 11, 21230 Sinj,  za 

priključenje građevine na elektroenergetsku 

distribucijsku mrežu u iznosu od 1.648,42 

EUR (12.420,00 kn)      

 

I. 

 

Stipi Tadiću, OIB: 87463732902, 

Ćosin potok 11, 21230 Sinj, invalidu 

Domovinskog rata s 20 % oštećenja organizma, 

priznaje se pravo na komunalno opremanje 

stambenog objekta, izgrađenog na kat.čest.zem. 

1601/1 K.O. Karakašica, i to: 
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- priključak na na elektroenergetsku 

distribucijsku mrežu u iznosu od 1.648,42 EUR 

(12.420,00 kn), fiksni tečaj konverzije 7,53450. 

 

II. 

 

Osnova za donošenje ovog Zaključka je 

odredba čl. 83. st. 4. u svezi sa člankom 87. st. 

3. i 4. Zakona o hrvatskim braniteljima iz 

Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji 

(“Narodne novine” br. 121/17, 98/19, 84/21), u 

okviru Programa socijalne skrbi, Aktivnost 

A100601, Pomoć socijalno ugroženim 

obiteljima (jednokratne pomoći i ostale 

naknade). 

 

Sredstva iz točke I. ovog Zaključka, 

isplatit će se na broj računa: HEP ODS, HR 

6424070001500327486, otvoren kod OTP 

GRUPA, model i poziv na broj: HR01 

3200153916-70121688-3. 

 

III. 

 

Zadužuje se Ured Grada i Upravni 

odjel za financije Grada Sinja za provedbu ovog 

Zaključka. 

 

IV. 

 

Ovaj Zaključak objaviti će se u 

„Službenom glasniku Grada Sinja“. 

                                                                                                                                                                        

Gradonačelnik:                                                                                                                                                                 

Miro Bulj,v.r. 

______________________________________ 

 

KLASA: 030-02/23-01/5 

URBROJ: 2181-8-03-23-3 

U Sinju, 10.02.2023. godine.  

 

Temeljem članka 15. Zakona o javnoj nabavi 

(‘’Narodne Novine’’ br.  120/16.), članka 6. 

stavka 1. Pravilnika o provedbi postupaka 

jednostavne nabave (''Službeni glasnik Grada 

Sinja'' br. 2/2023.), 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 i 123/17, 98/19, 144/20) i članka 

53. Statuta Grada Sinja (“Službeni glasnik 

Grada Sinja“ br. 2/21), gradonačelnik Grada 

Sinja, Miro Bulj, dana 10.02.2023.g. donosi 

slijedeće 

 
R J E Š E N J E 

o imenovanju ovlaštenih predstavnika 

Naručitelja 

 
I 

Imenuju se ovlašteni predstavnici Naručitelja u 

postupku jednostavne nabave za nabavu robe 

„Nabava kućanskih paketa i higijenskih 

potrepština za potrebe projekta „Zaželi dobro 

– Faza III – br. UP.02.1.1.16.0482“ (ev.br. 

13/2023) 

 
II 

Zadaće ovlaštenih predstavnika Naručitelja su:   

⎯ priprema postupka jednostavne 

nabave: dogovor oko uvjeta vezanih 

uz predmet nabave, potrebnog 

sadržaja dokumentacije/uputa za 

prikupljanje ponuda, ugovora o 

nabavi i ostalih dokumenata 

vezanih uz predmetnu nabavu,  

⎯ provedba postupka jednostavne 

nabave: slanje  i objava Poziva na 

dostavu ponuda na dokaziv način , 

otvaranje pristiglih ponuda, 

sastavljanje zapisnika o otvaranju, 

pregledu i ocjeni ponuda, 

rangiranje ponuda sukladno 

kriteriju za odabir ponuda, 

prijedlog za odabir najpovoljnije 

ponude sukladno kriteriju za odabir 

i uvjetima propisanim 

dokumentacijom/uputama za 

prikupljanje ponuda ili poništenje 
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postupka. 

  

III 

U pripremi i provedbi postupka jednostavne 

nabave sudjeluju tri (3) ovlaštena predstavnika 

Naručitelja. 

 

IV 

Kao ovlašteni predstavnici Naručitelja imenuju 

se:   

1. mr.sc.oec Ivana Pavić, dipl.inf. 

2. Marija Šimac, upravna pravnica 

3. Silvia Bandalo,mag.soc. 

 

 

V 

Ovlašteni predstavnici Naručitelja u svom radu 

dužni su postupati  sukladno propisima, 

pravilima struke i u interesu Grada Sinja.  

 
VII 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja. 

 
Gradonačelnik: 

Miro Bulj, v.r. 

______________________________________ 

Klasa:554-01/22-01/408 

Urbroj: 2181-8-03-23-2 

Sinj, 7. veljače 2023. godine 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

Na temelju 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 ,  

123/17 , 98/19 i 144/20), članka 52. Statuta 

Grada Sinja (Službeni glasnik Grada Sinja 

broj 2/21), članka 18. Odluke o socijalnoj 

skrbi Grada Sinja (Službeni glasnik Grada 

Sinja broj 2/19,1/21, 2/22 i 7/22), 

gradonačelnik Grada Sinja, dana  7. veljače 

2023. godine, donosi  

 

ZA K L J U Č A K 

o odobravanju   sredstava u iznosu od 

1.327,00 eura Jagodi Tiganj, Batonova 9, 

Sinj, OIB:21265735636, kao  pomoć u 

građevniskom materijalu   

 

I 

Odobravaju se  sredstva u iznosu od 

1.327,00 eura Jagodi Tiganj, Batonova 9, 

Sinj, OIB:21265735636,  kao pomoć u 

građevinskom materijalu za poboljšanje 

uvjeta stanovanja; preuređenje i 

prilagodbu  kupaonice za invalida.     

 

II 

Sredstva iz točke I ovog Zaključka 

isplatit će se na teret programa 1006 

Socijalna skrb, aktivnost 100601 - Pomoć 

socijalno ugroženim obiteljima 

(jednokratne pomoći i ostale naknade), 

naknade građanima i kućanstvima na 

temelju  osiguranja i druge naknade - 

Proračuna Grada Sinja za 2023. godinu. 

 

III 

Zadužuje se Ured Grada Grad Sinja 

i Upravni odjel za financije Grada Sinja za 

provedbu ovog Zaključka.  
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IV 

Ovaj Zaključak objavit će se u 

„Službenom glasniku Grada Sinja”. 

 

Gradonačelnik:                                                                                                                 

Miro Bulj,v.r. 

__________________________________ 

Klasa:554-01/23-01/74 

Urbroj: 2181-8-03-23-2 

Sinj, 7. veljače 2023. godine 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

Na temelju 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 ,  

123/17 , 98/19 i 144/20), članka 52. Statuta 

Grada Sinja (Službeni glasnik Grada Sinja 

broj 2/21), članka 18. Odluke o socijalnoj 

skrbi Grada Sinja (Službeni glasnik Grada 

Sinja broj 2/19,1/21, 2/22 i 7/22), 

gradonačelnik Grada Sinja, dana  7. veljače 

2023. godine, donosi  

 

ZA K L J U Č A K 

o odobravanju   sredstava u iznosu od  

664,00 eura Branimiru Radoviću, 

Radošić 145, Sinj, OIB:47165176235, kao 

novčana pomoć za troškove liječenja  

kćeri 

I 

Odobravaju se  sredstva u iznosu 

od 664,00 eura Branimiru Radoviću, 

Radošić 145, Sinj, OIB:47165176235,  kao 

novčana pomoć za troškove liječenja kćeri.     

 

II 

Sredstva iz točke I ovog Zaključka 

isplatit će se na teret programa 1006 

Socijalna skrb, aktivnost 100601 - Pomoć 

socijalno ugroženim obiteljima 

(jednokratne pomoći i ostale naknade), 

naknade građanima i kućanstvima na 

temelju  osiguranja i druge naknade - 

Proračuna Grada Sinja za 2023. godinu. 

 

III 

Zadužuje se Ured Grada Grad Sinja 

i Upravni odjel za financije Grada Sinja za 

provedbu ovog Zaključka. 

  

IV 

Ovaj Zaključak objavit će se u 

„Službenom glasniku Grada Sinja”. 

 

Gradonačelnik:                                                                                                        

Miro Bulj,v.r. 

__________________________________ 

Klasa:554-01/23-01/35 

Urbroj: 2181-8-03-23-2 

Sinj, 7. veljače 2023. godine 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

Na temelju 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 ,  

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

G R A D   S I NJ 

                    GRADONAČELNIK 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

G R A D   S I NJ 

                    GRADONAČELNIK 



15. veljače  2023.                            SLUŽBENI GLASNIK GRADA SINJA                          Broj 3   Stranica- 30 

123/17 , 98/19 i 144/20), članka 52. Statuta 

Grada Sinja (Službeni glasnik Grada Sinja 

broj 2/21), članka 18. Odluke o socijalnoj 

skrbi Grada Sinja (Službeni glasnik Grada 

Sinja broj 2/19,1/21, 2/22 i 7/22), 

gradonačelnik Grada Sinja, dana  7. veljače 

2023. godine, donosi  

 

ZA K L J U Č A K 

o odobravanju   sredstava u iznosu od  664,00 

eura Slobodanu Ćurkoviću, 

Suhač 14A, Sinj, OIB:28567392700, kao 

novčana pomoć za troškove liječenja  kćeri 
 

I 

Odobravaju se  sredstva u iznosu 

od 664,00 eura Slobodanu Ćurkoviću, 

suhač 14A, Sinj, OIB:28567392700,  kao 

novčana pomoć za troškove liječenja kćeri.     

 

II 

Sredstva iz točke I ovog Zaključka 

isplatit će se na teret programa 1006 

Socijalna skrb, aktivnost 100601 - Pomoć 

socijalno ugroženim obiteljima 

(jednokratne pomoći i ostale naknade), 

naknade građanima i kućanstvima na 

temelju  osiguranja i druge naknade - 

Proračuna Grada Sinja za 2023. godinu. 

 

III 

Zadužuje se Ured Grada Grad Sinja 

i Upravni odjel za financije Grada Sinja za 

provedbu ovog Zaključka. 

  

IV 

Ovaj Zaključak objavit će se u 

„Službenom glasniku Grada Sinja”. 

Gradonačelnik:                                                                                                                    

Miro Bulj,v.r. 

__________________________________ 

 

 

 

 


