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Klasa: 021-05/17-01/90 

Urbroj: 2175/01-01-17-2 

Sinj, 30 . prosinca 2017. godine   

 

 

                                                                Z A P I S N I K  

                                              s 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja, 

                      održane dana 18. prosinca 2017. godine  u Gradskoj vijećnici Grada Sinja 

 

 

Na početku sjednice bilo je nazočno 19 od ukupno 21 vijećnika Gradskog vijeća Grada Sinja. 

 

Nazočni vijećnici: Anđelko Bilandžić,  Marko Križanac, Tihomir Radović, Zoran Milan, Ivan 

Maleš, Antonia Radić,  Stipe Perić, Stipislav Jadrijević, Vesna Poljak, Zvonko Maras,Žarko 

Delić, Ante Gulić, Filip Klarić- Kukuz, Miro Bulj,  Joško Kontić, Frano Boko,  Milan Jukić, 

Petar Župić i Nikola Vučković 

 

Vijećnici Mirko Labrović i Dujo Maleš došli su  tijekom sjednice. 

 

Ostali nazočni: gradonačelnica Kristina Križanac, zamjenici gradonačelnice Zlatko Ugrin i 

Denis Glavan, pročelnici Upravnih odjela, direktorica Gospodarske zone Kukuzovac,  Dijana 

Breko, službenik gradske uprave, Željko Sesardić  te predstavnici sredstava javnog 

informiranja. 

 

Sjednici je predsjedavao Joško Kontić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Sinja. 

 

Zapisnik je vodila Ivana Modrić, voditeljica Odsjeka za poslove Gradskog vijeća, 

gradonačelnika i mjesnu samoupravu. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća Joško Kontić otvorio je 8. sjednicu Gradskog vijeća i pozdravio 

sve nazočne. 

 

Sjednica je započela u 17,00 sati. 

 

                                                                                                                                  

REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

 

G R A D   S I NJ 

GRADSKO VIJEĆE 
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Na početku sjednice predsjednik Gradskog vijeća Joško Kontić pozvao je v.d. predstojnika 

Ureda Grada Igora Vidalinu, da izvrši prozivku vijećnika ( prema posebnom popisu u 

privitku). 

 

Nakon izvršene prozivke predsjednik Gradskog Vijeća Joško Kontić konstatirao je da je 

sjednici nazočna većina vijećnika i da se mogu donositi pravovaljane odluke. 

 

Nakon toga u skladu sa Poslovnikom Gradskog vijeća Grada Sinja ( „ Službeni glasnik Grada 

Sinja“ br. 02/10 i 02/13) prilazi se utvrđivanju dnevnog reda sa 8. sjednice Gradskog vijeća. 

Nakon čitanja prijedloga dnevnog reda predsjedatelj je pročitao prijedloge za dopunu dnevnog 

reda koje su podnijeli Gradonačelnica Grada Sinja, Kristina Križanac, Gospodarska zona 

Kukuzovac d.o.o, Sinj i Klub vijećnika MOST-a nezavisnih lista. 

 

Predsjednik MOST-a nezavisnih lista Miro Bulj predložio je da točka 11 dnevnog reda bude 

točka 4 dnevnog reda. 

 

Nakon toga uslijedilo je glasovanje o dopuni dnevnog reda. 

 

Predsjedatelj Joško Kontić dao je na glasovanje prijedlog Gradonačelnice Grada Sinja, 

Kristine Križanac za dopunom dnevnog reda- Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna 

Grada Sinja za 2018.g. i konstatirao da je Gradsko vijeće Grada Sinja većinom glasova ( 11 „ 

za“) prihvatilo predloženu dopunu dnevnog reda. 

 

Predsjedatelj Joško Kontić dao je na glasovanje prijedlog Gradonačelnice Grada Sinja, 

Kristine Križanac za dopunom dnevnog reda- Prijedlog Izmjena i dopuna Programa 

održavanja komunalne infrastrukture na području grada Sinja za 2017.g. i konstatirao da je 

Gradsko vijeće Grada Sinja većinom glasova ( 12 „ za“) prihvatilo predloženu dopunu 

dnevnog reda. 

 

Predsjedatelj Joško Kontić dao je na glasovanje prijedlog Gradonačelnice Grada Sinja, 

Kristine Križanac za dopunom dnevnog reda- Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje 

objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Sinja u 2017.g.  i konstatirao da je Gradsko 

vijeće Grada Sinja većinom glasova ( 12 „ za“) prihvatilo predloženu dopunu dnevnog reda. 

 

Predsjedatelj Joško Kontić dao je na glasovanje prijedlog Gradonačelnice Grada Sinja, 

Kristine Križanac za dopunom dnevnog reda- Prijedlog Plana utroška sredstava naknade za 

razvoj komunalno vodnih građevina na području Grada Sinja planiranih prikupiti u 2017.g. sa 

sredstvima predviđenim u Proračunu Grada Sinja za 2017.g. kao kapitalna pomoć VIOCK 

d.o.o., Sinj za razvoj vodno komunalnih građevina  i konstatirao da je Gradsko vijeće Grada 

Sinja većinom glasova ( 12 „ za“) prihvatilo predloženu dopunu dnevnog reda. 

 

Predsjedatelj Joško Kontić dao je na glasovanje prijedlog Gradonačelnice Grada Sinja, 

Kristine Križanac za dopunom dnevnog reda-Prijedlog Odluke o korištenju namjenskih 

sredstava Fonda za razvoj brdsko- planinskog područja za financiranje provedbe kapitalnog 

projekta od interesa za razvoj Grada Sinja u 2017.g. i konstatirao da je Gradsko vijeće Grada 

Sinja većinom glasova ( 12 „ za“) prihvatilo predloženu dopunu dnevnog reda. 
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Predsjedatelj Joško Kontić dao je na glasovanje prijedlog Gradonačelnice Grada Sinja, 

Kristine Križanac za dopunom dnevnog reda-Prijedlog Zaključaka o prihvaćanju zahtjeva 

društva „ Fabijan „ d.o.o., Đakovo, za produljenje roka za pribavljanje uporabne dozvole, 

započinjanja s obavljanjem djelatnosti i zapošljavanja i konstatirao da je Gradsko vijeće 

Grada Sinja većinom glasova ( 12 „ za“) prihvatilo predloženu dopunu dnevnog reda. 

 

 

Predsjedatelj Joško Kontić dao je na glasovanje prijedlog Gradonačelnice Grada Sinja, 

Kristine Križanac za dopunom dnevnog reda- Prijedlog Zaključka o raspisivanju javnog 

natječaja za prodaju nekretnine označene kao čest. zem. 178/6 K.O. Sinj Z.U. 3145 površine 

754 
m2   

 i konstatirao da je Gradsko vijeće Grada Sinja većinom glasova ( 12 „ za“) prihvatilo 

predloženu dopunu dnevnog reda. 

 

Predsjedatelj Joško Kontić dao je na glasovanje Prijedlog Odluke o pokretanju postupka 

evidentiranja stvarnog stanja javnog dobra u općoj uporabi- nerazvrstane ceste u M.O. 

Bajagić, koja se proteže od spoja sa županijskom cestom ŽC 6082 prema rijeci Cetini do kraja 

igrališta, uključujući ogranak prema kućnim brojevima 2, 4, i 5 ukupne dužine 300 m  

 i konstatirao da je Gradsko vijeće Grada Sinja većinom glasova ( 12 „ za“) prihvatilo 

predloženu dopunu dnevnog reda. 

 

Predsjedatelj Joško Kontić dao je na glasovanje prijedlog Gradonačelnice Grada Sinja, 

Kristine Križanac za dopunom dnevnog reda- Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite 

na području Grada Sinja u 2017. godini i konstatirao da je Gradsko vijeće Grada Sinja 

većinom glasova ( 12 „ za“) prihvatilo predloženu dopunu dnevnog reda. 

 

Predsjedatelj Joško Kontić dao je na glasovanje prijedlog Gradonačelnice Grada Sinja, 

Kristine Križanac za dopunom dnevnog reda- Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite 

Grada Sinja za 2018. s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje i konstatirao da je 

Gradsko vijeće Grada Sinja većinom glasova ( 12 „ za“) prihvatilo predloženu dopunu 

dnevnog reda. 

 

Predsjedatelj Joško Kontić dao je na glasovanje prijedlog Gradonačelnice Grada Sinja, 

Kristine Križanac za dopunom dnevnog reda- Prijedlog Izvješća o radu udruga u kulturi 

Grada Sinja s financijskim izvješćem za 2016. godinu  i konstatirao da je Gradsko vijeće 

Grada Sinja većinom glasova ( 12 „ za“) prihvatilo predloženu dopunu dnevnog reda. 

 

Predsjedatelj Joško Kontić dao je na glasovanje prijedlog Gospodarske zone Kukuzovac 

d.o.o., Sinj  za dopunom dnevnog reda- Izvješće o radu i financijskom poslovanju 

Gospodarske zone Kukuzovac d.o.o, Sinj. i konstatirao da je Gradsko vijeće Grada Sinja 

većinom glasova ( 12 „ za“) prihvatilo predloženu dopunu dnevnog reda. 

 

Predsjedatelj Joško Kontić dao je na glasovanje prijedlog Kluba vijećnika MOST-a NL za 

dopunom dnevnog reda- Prijedlog Programa potpora poljoprivredi na području Grada Sinja ( 

2018-2020)  i konstatirao da je Gradsko vijeće Grada Sinja većinom glasova ( 18 „ za“) 

prihvatilo predloženu dopunu dnevnog reda. 
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 Vijećnik kandidacijske liste grupe birača Filip Klarić- Kukuz predložio je da točka 16 

dnevnog reda bude točka 7 dnevnog reda 

 

Nakon toga predsjednik Gradskog vijeća Joško Kontić dao je na glasovanje prijedlog 

vijećnika Filipa Klarića- Kukuza za izmjenom redoslijeda dnevnog reda, odnosno da točka 16 

dnevnog reda bude točka 7 dnevnog reda te je konstatirao da je Gradsko vijeće većinom 

glasova ( 11  „ za „ ) prihvatilo navedeni prijedlog. 

 

Budući da nije bilo drugih primjedbi ni prijedloga za dopunu predloženog dnevnog reda, 

predsjedatelj je dao na glasovanje cjelokupan dnevni red  i konstatirao da je jednoglasno  ( 

19„ za „ ) prihvaćen sljedeći 

 

DNEVNI RED: 

1. Usvajanje Zapisnika  sa 7. sjednice Gradskog vijeća od 27.11.2017.g. i 3. 

Izvanredne/tematske sjednice Gradskog vijeća od 02.12.2017.g  

2. Pitanja  i prijedlozi vijećnika, 

3. Prijedlog Proračuna Grada Sinja za 2018.g. 

4. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Sinja za 2018.g. 

5. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

grada Sinja za 2017.g. 

6. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture Grada Sinja u 2017.g.  

7. Prijedlog Programa potpora poljoprivredi na području Grada Sinja ( 2018-2020) 

8. Prijedlog Plana utroška sredstava naknade za razvoj komunalno vodnih građevina na 

području Grada Sinja planiranih prikupiti u 2017.g. sa sredstvima predviđenim u 

Proračunu Grada Sinja za 2017.g. kao kapitalna pomoć VIOCK d.o.o., Sinj za razvoj 

vodno komunalnih građevina 

9. Prijedlog Odluke o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko- 

planinskog područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta od interesa za razvoj 

Grada Sinja u 2017.g. 

10. Prijedlog Zaključaka o prihvaćanju zahtjeva društva „ Fabijan „ d.o.o., Đakovo, za 

produljenje roka za pribavljanje uporabne dozvole, započinjanja s obavljanjem 

djelatnosti i zapošljavanja 
11. Prijedlog Zaključka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine označene kao 

čest. zem. 178/6 K.O. Sinj Z.U. 3145 površine 754 
m2 

12. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka evidentiranja stvarnog stanja javnog dobra u 

općoj uporabi- nerazvrstane ceste u M.O. Bajagić, koja se proteže od spoja sa 

županijskom cestom ŽC 6082 prema rijeci Cetini do kraja igrališta, uključujući 

ogranak prema kućnim brojevima 2, 4, i 5 ukupne dužine 300 m 

13. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Sinja u 2017. godini 

14. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite Grada Sinja za 2018. s financijskim 

učincima za trogodišnje razdoblje 

15. Prijedlog Izvješća o radu udruga u kulturi Grada Sinja s financijskim izvješćem za 

2016. godinu 

16. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Gospodarske zone Kukuzovac d.o.o., Sinj za 

2016. godinu 
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TOČKA 1. 

Usvajanje Zapisnika  sa 7. sjednice Gradskog vijeća od 27.11.2017.g. i 3. 

Izvanredne/tematske sjednice Gradskog vijeća od 02.12.2017.g  

 

Predsjedatelj je upitao ima li tko primjedbi na Zapisnik sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada 

Sinja. 

 

Predsjedatelj je otvorio raspravu. 

 

Budući da nije bilo primjedbi na navedeni zapisnik, predsjedatelj je dao na glasovanje isti i 

konstatirao da je Gradsko vijeća Grada Sinja jednoglasno ( 19 „ za „ ) prihvatilo navedeni 

zapisnik. 

 

Predsjedatelj je upitao ima li tko primjedbi na Zapisnik sa 3. Izvanredne/tematske sjednice 

Gradskog vijeća Grada Sinja. 

 

Predsjedatelj je otvorio raspravu. 

 

Budući da nije bilo primjedbi na navedeni zapisnik, predsjedatelj je dao na glasovanje isti i 

konstatirao da je Gradsko vijeća Grada Sinja jednoglasno ( 19 „ za „ ) prihvatilo navedeni 

zapisnik. 

 

 

TOČKA 2.  

Nakon usvajanja zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja od 27. studenog 2017 g 

i 3. Izvanredne/tematske sjednice od 02.12.2017.g  prišlo se na postavljanje vijećničkih 

pitanja koja se odnose na na rad i djelokrug rada Gradskog vijeća, odbora i drugih radnih 

tijela Vijeća, Gradonačelnika, Ureda Grada, upravnih odjela i organizacija koje obavljaju 

poslove za Grad Sinj. 

 

Na 8. sjednici Gradskog vijeća Grada Sinja postavljena su vijećnička pitanja sljedećim 

redoslijedom: 

 

VIJEĆNIČKA PITANJA I PRIJEDLOZI: 

 

1. Vijećnik Nikola Vučković postavio je sljedeće vijećničko pitanje na koje je zatražio 

odgovor u pisanom obliku: 

- Na 7. Sjednici Gradskog vijeća postavio sam Vam pitanje u vezi projekta „ Sinj u 

sridu „ i da li Vam je poznato da je došlo do određenih problema u realizaciji 

projekta u dijelu koji se odnosi na sportski hipodrom? Tada ste mi odgovorili da ne 

znate o čemu govorim, pa Vas pitam da li Vam je sada poznato o čemu govorim? 
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2. Vijećnik Nikola Vučković postavio je sljedeće vijećničko pitanje na koje je zatražio 

odgovor u pisanom obliku: 

- Da li je istina da je gospođa pročelnica Ankica Panza imenovana ispred Grada 

Sinja u projektni tim za provedbu programa Aglomeracije? 

 

3. Vijećnik Petar Župić  postavio je sljedeće vijećničko pitanje: 

- S obzirom na veliku opasnost i lošu vidljivost naročito u večernjim satima i za vrijeme 

kiše, dali je moguće, na piješački prijelaz na dnu Alkarskog trkališta- preko Splitske ulice, 

postaviti bljeskalice ili neko drugo svijetleće upozorenje? 

 

 

4. Vijećnik Petar Župić postavio je sljedeće vijećničko pitanje na koje je zatražio 

odgovor u pisanom obliku: 

- Mene zanima koliko su poimenično vijećnici bili nazočni na sjednicama Gradskog vijeća? 

 

 

5. Vijećnik Filip Klarić- Kukuz  postavio je sljedeće vijećničko pitanje: 

- Molio bi da mi date pojašnjenje  na moje vijećničko pitanje koje sam postavio na 7. 

Sjednici Gradskog vijeća, a na koje mi je odgovoreno , a isto se odnosi na pet uplata od 

strane Splitsko- dalmatinske županije? 

 

6. Vijećnik Stipe Perić postavio je sljedeće vijećničko pitanje: 

- Koliko sredstava Grad Sinj planira uprihoditi na osnovu novog  Zakona o financiranju 

jedinica lokalne i područne samouprave i u koje projekte ih planira uložiti ? 

 

7. Vijećnik Stipe Perić postavio je sljedeće vijećničko pitanje na koji je zatražio odgovor 

u pisanom obliku: 

- Koliko je sredstava Grad Sinj u 2017. godini uložio na područje MO Brnaze, 

Turjaci, Radošić, Gljev, Suhač, Karakašicu, Zelovo, Bajagić i Jasensko? 

 

 

8. Vijećnik Zoran Milan postavio je sljedeće vijećničko pitanje na koje je zatražio 

odgovor u pisanom obliku: 

- Koliko je prihvaćeno amandmana Hrvatske Demokratske Zajednice na proračun Grada 

Sinja u proteklih 8 godina bilo od izvršne vlasti od Gradskog vijeća? 

 

9. Vijećnik Zoran Milan postavio je sljedeće vijećničko pitanje na koje je zatražio 

odgovor u pisanom obliku: 

- U Sinju imamo oko 2.200 djece u osnovnim školama i osjeća se potreba za otvaranjem 

škole cjelodnevnog boravka za djecu. Potaknut saznanjima iz Splitsko- dalmatinske 

županije ( javnim obećanjima župana Bobana i dožupana Brčića ) koja će osigurati novac 

za uređenje određene građevine ili osigurati zemlju za izgradnju iste. 
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Što Grad Sinj i izvršna vlast mogu napraviti po ovom pitanju? Ima li kakav prijedlog za 

rješavanje prostora ili zemljišta? 

 

10. Vijećnik Tihomir Radović  postavio je sljedeće vijećničko pitanje na koje je zatražio 

odgovor u pisanom obliku: 

- Na zadnjoj županijskoj skupštini splitsko- dalmatinske županije, županijski vijećnik i naš 

kolega Miro Bulj podnio je amandman da se u proračunu SDŽ osiguraju sredstva za 

projektno tehničku dokumentaciju za starački dom u gradu Sinju. 

Znači li to, gospođo gradonačelnice, da je grad Sinj odustao od dosadašnjeg koncepta 

izgradnje staračkog doma? Hoće li na kraju grad Sinj financirati izgradnju staračkog 

doma, kada već kolega Bulj traži potporu naše županije? 

Moram priznati da sam malo zbunjen ovakvim razvojem događaja, pošto u proračunu 

grada Sinja za 2018. godinu nisam zapazio stavku financiranja izgradnje staračkog doma. 

Stoga me kao vijećnika zanima, jeste li vi i kolega Bulj kao koalicijski partneri u gradu 

Sinju uskladili aktivnosti i koncept izgradnje staračkog doma, kao i amandmane koji se 

podnose županiji. 

Možemo li očekivati konačnu realizaciju davno datog predizbornog obećanja o izgradnji 

staračkog doma na dobrobit naših sugrađana koji to željno iščekuju? Ili će pak sve ostati 

na onoj dobro poznatoj uzrečici „ obećanje ludom radovanje“ ? 

 

11. Vijećnik Tihomir Radović  postavio je sljedeće vijećničko pitanje na koje je zatražio 

odgovor u pisanom obliku: 

- Naime, županijski vijećnici Mosta nezavisnih lista, Denis Bobeta i naš kolega Miro Bulj, 

na posljednoj županijskoj skupštini SDŽ uputili su jedan od amandmana da se u 

županijskom proračunu za 2018. godinu osiguraju sredstva za manifestaciju Dani  Alke i 

Velike Gospe. 

Zanima me hoće li se u Sinju iduće godine održati dvije manifestacije- Sinjsko ljeto i Dani 

Alke i V elike Gospe? Gledajući proračun grada Sinja za 2018. godinu, primjećujem 

stavku Sinjsko ljeto, ali ne i stavku Dani Alke i Velike Gospe. 

Stoga vas ponovno pitam gospođo gradonačelnice, jeste li uskladili ovaj amandman s 

koalicijskim partnerom Mostom nezavisnih lista i hoće li uistinu postojati dvije 

manifestacije iduće godine? Ili će se još jednom osuđivati i napadati splitsko- dalmatinska 

županija kako ne prati projekte u gradu Sinju. 

 

12. Vijećnik Marko Križanac postavio je sljedeće vijećničko pitanje na koje je zatražio 

odgovor u pisanom obliku: 

- Na postavljeno  vijećničko pitanje da je Ministarstvo rada i mirovinskog sustava otvorilo 

natječaj u programu „ ZAŽELI“ odgovoreno je da Grad Sinj ide u navedeni projekt. 

Moje pitanje glasi je li se Grad Sinj formalno prijavio na navedeni projekt i je li u projekt 

uključio UTIS, Gradsko društvo Crvenog križa Sinj ili u neku drugu udrugu kao partnera. 

 

13. Vijećnik Marko Križanac  postavio je sljedeće vijećničko pitanje na koje je zatražio 

odgovor u pisanom obliku: 

- Jedinice lokalne samouprave dužne su temeljem Zakona do 30. lipnja 2018. osigurati 

nadzor provedbe obveznog mikročipiranja pasa određenog  propisom o veterinarstvu, kod 

posjednika pasa čiji psi nisu upisani u Upisnik kućnih ljubimaca. Prema tom Zakonu, 
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jedinice lokalne samouprave do navedenog datuma trebaju provjeriti jesu li svi psi na 

njihovu području označeni   mikročipom. 

Komunalni redari će biti neposredni izvršitelji ovog Zakona koji će teren rješavati 

vjerojatno sa predstavnicima azila ili Likomed veterine. Što ste po ovom pitanju poduzeli. 

Jeste li formirali tim i tko su članovi i jeste li pripremili tehničke uvjete za izvršenje gore 

navedene zakonske odredbe? 

 

14. Vijećnik Ivan Maleš  postavio je sljedeće vijećničko pitanje na koje je zatražio 

odgovor u pisanom obliku: 

- Mogu li Hrvatske vode zaustaviti izgradnju vodovoda u naselju Zelovo, ako grad Sinj 

osigura sredstva za njegovu izgradnju? 

 

15. Vijećnik Anđelko Bilandžić  postavio je sljedeće vijećničko pitanje: 

- Je li vam poznat podatak koliko je trgovačkih društava, obrta i poslovnih prostora u gradu 

Sinju zatvoreno u proteklih 10 godina od kada ste preuzeli odgovornost za vođenje grada 

te koliko trenutno samo u našoj gradskoj jezgri ( koja je ogledalo grada ) ima zatvorenih 

poslovnih prostora? Molim brojčani podatak i komentar gradonačelnice na ovu 

problematiku 

 

16. Vijećnik Anđelko Bilandžić  postavio je sljedeće vijećničko pitanje: 

- Zanima me koliko ste zadovoljni gospodarskim i socijalnim stanjem u našem gradu? 

Koliko je otvoreno novih radnih mjesta u multinacionalnim kompanijama koje ste obećali 

dovesti u gospodarsku zonu Kukuzovac i koliko je naših poljoprivrednika zaključilo 

ugovore o isporuci mlijeka Mljekari Sinj čije je sjedište također u zoni Kukuzovac? 

 

17. Vijećnik Miro Bulj   postavio je sljedeće vijećničko pitanje: 

- S obzirom da imamo prirodne uvjete, što mislite o tome da se na ovom području sagradi 

Starački dom? 

 

18. Vijećnik Miro Bulj postavio je sljedeće vijećničko pitanje: 

- Da li je svim nadležnim institucijama upućena preporuka o potrebi donošenja odluka 

kojom bi se Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne  (regionalne) samouprave, te 

institucije, trgovačka društva i ustanove u vlasništvu  RH i JLP(R)S, odrekle svojih 

(razlučnih i drugih)  prava i potraživanja u stečajnom postupku  nad stečajnim dužnikom 

Dalmatinka nova d.d. u stečaju, u korist radnika tvornice? 

Da li ste od nadležnih institucija dobili odgovor? 

 

19. Vijećnik Stipislav Jadrijević postavio je sljedeće vijećničko pitanje: 

- Na početku drugog mandata, da li je Vama kao zamjenici gradonačelnika poznato koja 

stranka nije podržala proračun? 

 

20. Vijećnik Žarko Delić  postavio je sljedeće vijećničko pitanje: 

- Moje pitanje se odnosi na Centar za socijalnu skrb. Da li je istina da se u  zadnje dvije 

godine nije ništa poduzimalo po pitanju da se izgradi zgrada Centra  za socijalnu skrb u 

vojarni  Ivaniša Nelipića? 
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- Je li istina da je nova v.d. ravnateljica napravila više u jedan mjesec  nego bivši ravnatelji 

u deset godina ? 

 

 

21. Vijećnik Žarko Delić  postavio je sljedeće vijećničko pitanje: 

- Moje pitanje se odnosi na Dalmatinku. Mene zanima u kakvom je stanju Dalmatinka, da li 

se prodaje te imamo ikavih prava da zaštitimo Dalmatinku? 

 

22. Vijećnik Marko Križanac postavio je sljedeće vijećničko pitanje: 

- Grad Sinj je sklopio ugovor sa susjednim općinama za deponiranje smeća Mojanka. 

Ugovor je istekao u 12 mjesecu. Mene zanima što se sad događa te hoće li okolne općine 

tu dalje deponirat? 

 

23. Vijećnik Marko Križanac postavio je sljedeće vijećničko pitanje: 

- Na prošloj utakmici Alkara prodane su 224 ulaznice, a svi smo svjesni da je bilo više 

gledatelja. 

Mene zanima hoćete li taj problem riješiti? 

 

24. Vijećnik Nikola Vučković postavio je sljedeće vijećničko pitanje: 

- U kojoj je fazi izgradnja prve sportske dvorane za čiju se izgradnju svi zalažemo ? 

 

25. Vijećnik Miro Bulj  postavio je sljedeće vijećničko pitanje: 

Moje pitanje se odnosi na financiranje Javne vatrogasne postrojbe. Mene zanima zbog čega je 

planirano 3. 910 000,00  kuna? 

 

26. Vijećnik Miro Bulj  postavio je sljedeće vijećničko pitanje: 

- Moje pitanje se odnosi na nogostup Suhač- Karakašica. 

Mene zanima da li ste stupili u kontakt kad bi počelo izvođenje radova? 

 

27. Vijećnik Stipe Perić postavio je sljedeće vijećničko pitanje: 

- Kojim se kriterijima vodite kad prihvaćate odnosno ne prihvaćate amandmane? 

 

Odgovori na vijećnička pitanja, kao i cijeli tijek sjednice nalazi se na audio zapisu, 

koji se čuva u Uredu Grada Sinja. 

      

 

TOČKA 3. 

Prijedlog Proračuna Grada Sinja za 2018.g. 

 

Po ovoj točki uvodno obrazloženje dala je pročelnica za financije, Jasna Mijić- Trogrlić. 

 

Predsjednik Odbora za Proračun i financijsku kontrolu Grada Sinja, Frano Boko iznio je stav 

Odbora prema kojem je razmotren i nije  prihvaćen Prijedlog  Proračuna Grada Sinja za 2018 

g. 
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U raspravi su sudjelovali: Anđelko Bilandžić ( u ime kluba vijećnika HDZ-a ), Stipislav 

Jadrijević, Dujo Maleš, Miro Bulj ( u ime kluba vijećnika MOST-a NL ), Tihomir Radović,  

Nikola Vučković, Stipe Perić, Marko Križanac i  Ivan Maleš. 

 

Vijećnik Anđelko Bilandžić ( u ime kluba vijećnika HDZ-a ) rekao je kako je Prijedlog 

Proračuna za 2018.g. neozbiljan, neodgovoran i nerazvojan, što se vidi u rashodovnoj strani. 

Predložio je gradonačelnici Kristini Križanac da povuče Prijedlog Proračuna za 2018.g. te da 

ga isplanira realnije, odnosno uskladi sa stvarnim stanjem. 

 

Vijećnik kandidacijske list grupe birača, Stipislav Jadrijević kazao je kako bi proračun 

vjerojatno bio bio ozbiljan i odgovoran da je poslušao gospodina Bilandžića kada se trebala 

formirati većina u Gradskom vijeću. 

 

Vijećnik MOST-a NL, Miro Bulj rekao je kako ovaj prijedlog proračuna ima brojnih mana te 

da su vijećnici MOST-a NL pripremili niz amandmana na navedeni prijedlog. 

 

Vijećnik SDP-a, Nikola Vučković rekao je kako je navedeni prijedlog proračuna 

preambiciozan i nerealan te da će ga podržati jedino ako se usvoje njegovi amandmani. 

 

Vijećnik HDZ-a Stipe Perić rekao je kako klub vijećnika ima niz amandmana te da bi bilo 

dobro da se ugrade u proračun. 

 

Nakon završene rasprave uslijedilo je izjašnjavanje o predloženim amandmanima. 

 

Predložene amandmane pročitao je v.d. predstojnik Ureda Grada, Igor Vidalina. 

 

1. Amandman Kluba vijećnika HDZ-a, vijećnik HDZ-a  Ivan Maleš 

- Smanjenje iznosa sa stavke K101210 Izgradnja športske dvorane u iznosu od 

3,000.000,00 kn 

- Formiranje nove stavke „ K 101221 Izgradnja vodovodne mreže u naselju Zelovo 

u iznosu od 3.000.000,00 kn 

 

 Vijećnik HDZ-a Ivan Maleš se izjasnio kako ostaje pri navedenom amandmanu te je 

obrazložio amandman. 

 

Gradonačelnica Kristina Križanac nije prihvatila predloženi amandman. 

 

Nakon toga predsjedatelj je dao na glasovanje amandman br. 1. Kluba vijećnika HDZ-a i 

konstatirao da Gradsko vijeće sa  (10 glasova „ za „ )  nije usvojilo navedeni amandman 

 

2. Amandman vijećnika SDP-a, Nikole Vučkovića 

- Predlažem da se u okviru Proračuna Grada Sinja za 2018. godinu, osigura iznos od 

750.000,00 kuna za izgradnju „ no- Kill“ skloništa za napuštene životinje tako što 

bi se iznos od 750.000,00 kuna osigurao preraspodjelom na način da se skine s 
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razdjela 2, glava 2, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, 

gospodarstvo i upravljanje imovinom, program 1012, projekt K101210 izgradnja 

sportske dvorane te da novi iznos na toj poziciji bude 4.050.000,00 kuna. 

Preraspodjelom bi se novac prebacio na novu poziciju razdjel 2, glava 2, Upravni 

odjel za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje 

imovinom, program 1012, aktivnost K100221 izgradnja „ no- Kill“ skloništa za 

napuštene životinje u iznosu od 750.000,00 kuna. 

 

Vijećnik SDP-a Nikola Vučković se izjasnio kako ostaje pri navedenom amandmanu te je 

obrazložio amandman 

 

Gradonačelnica Kristina Križanac nije prihvatila predloženi amandman. 

 

Nakon toga predsjedatelj je dao na glasovanje amandman br. 2. Vijećnika SDP-a, Nikole 

Vučkovića  i konstatirao da Gradsko vijeće sa  (9  glasova „ za „ )  nije usvojilo navedeni 

amandman 

 

3. Amandman Kluba vijećnika MOST-a NEZAVISNIH LISTA 

- U posebnom dijelu Prijedloga Proračuna Grada Sinja za 2018. godinu, potrebno je 

povećati iznos na Aktivnost A100501 Potpore učenicima i studentima, Pozicija 57, 

Konto 372- Naknada građanima i kućanstvima iz proračuna- sufinanciranje cijene 

prijevoza učenika i studenata za 650.000,00 kn, sa planiranih 550.000,00 na 

1.200.000,00 kn. 

- Navedena aktivnost će se provesti tako da se za 100.000,00 kn umanji Projekt 

K100102, Pozicija 15, Konto 423- Nabavka službenog vozila, sa planiranih 

240.000,00 kn na 140.000,00 kn; da se za 150.000,00 kn umanji Aktivnost 

A100702- Financiranje javne vatrogasne postrojbe, Pozicije 68,69 i 70, Konta 

311,312 i 313, sa planiranih 3.202.000,00 kn na 3.052.000,00 kn; i da se za 

400.000,00 umanji Aktivnost A100502 Pomoć za nabavku udžbenika učenicima 

osnovnih škola, sa 1.700,00 kn na 1.300,00 kn 

 

Vijećnik MOST-a NL, Miro Bulj se izjasnio kako ostaje pri navedenom amandmanu te je 

obrazložio amandman. 

 

Gradonačelnica Kristina Križanac je prihvatila predloženi amandman koji je time postao 

sastavni dio Proračuna i o njemu se posebno ne glasuje. 

 

4. Amandman Kluba vijećnika MOST-a NEZAVISNIH LISTA 

- U Posebnom dijelu Prijedloga Proračuna Grada Sinja za 2018. godinu potrebno 

povećati za 580.000,00 kn povećati planirani iznos Aktivnosti A101203, Pozicija 

104, Konto 352 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, sa planiranih 

120.000,00 kn na 700.000,00 kn. 

- Navedena aktivnost će se provesti tako da se za 580.000,00 kn umanji Projekt 

K101202 Rekonstrukcija Centra za razvoj Sinjska alka, Pozicija 113, Konto 421- 
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Građevinski objekti u okviru Programa Razvitak gospodarstva i izgradnja 

kapitalnih objekata. 

-  

Vijećnik MOST-a NL, Miro Bulj se izjasnio kako ostaje pri navedenom amandmanu te je 

obrazložio amandman. 

 

Gradonačelnica Kristina Križanac je prihvatila predloženi amandman koji je time postao 

sastavni dio Proračuna i o njemu se posebno ne glasuje. 

 

5. Amandman vijećnika SDP-a, Nikole Vučkovića 

- Predlažem da se u okviru Proračuna Grada Sinja za 2018. godinu, razdjel 1 Ured 

Grada, glava 2 društvene djelatnosti, program 1002, predškolski odgoj, aktivnost 

100202 sufinanciranje predškolskog odgoja, pozicija 25-381 tekuće donacije dječji 

vrtić Čarobni pianino“ skine iznos od 450.000,00 kuna te se taj iznos raspodjeli na 

projekt izgradnja dječijeg vrtića na Hanu i to na novu poziciju razdjel 1 Ured 

Grada, glava 2 društvene djelatnosti, program 1002, predškolski odgoj, aktivnost 

100202 sufinanciranje predškolskog odgoja, pozicija 382 tekuće donacije dječji 

vrtić „ Bili cvitak“ u iznosu od 450.000,00 kuna 

 

Vijećnik SDP-a Nikola Vučković se izjasnio kako ostaje pri navedenom amandmanu te je 

obrazložio amandman 

 

Gradonačelnica Kristina Križanac nije prihvatila predloženi amandman. 

 

Nakon toga predsjedatelj je dao na glasovanje amandman br. 5. Vijećnika SDP-a, Nikole 

Vučkovića  i konstatirao da Gradsko vijeće sa  (9  glasova „ za „ )  nije usvojilo navedeni 

amandman 

 

6. Amandman vijećnika SDP-a, Nikole Vučkovića 

- Predlažem da se u okviru Proračuna Grada Sinja za 2018. godinu, razdjel 1, glava 

2, društvene djelatnosti, program 1004, šport, aktivnost A100407 Parking 

poduzeće Kamičak d.o.o- za upravljanje parkiralištima i športskim objektima- 

održavanje športskih objekata pozicija 53-32 skine iznos od 200.000,00 kuna te se 

taj iznos raspodjeli za unaprijeđenje sustava civilne zaštite u programu 1007, 

aktivnost 100703 pozicija 77-32 materijalni rashodi te da ukupan iznos bude 

250.000,00 kuna 

 

Vijećnik SDP-a Nikola Vučković se izjasnio kako ostaje pri navedenom amandmanu te je 

obrazložio amandman 

 

Gradonačelnica Kristina Križanac nije prihvatila predloženi amandman. 
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Nakon toga predsjedatelj je dao na glasovanje amandman br. 6. Vijećnika SDP-a, Nikole 

Vučkovića  i konstatirao da Gradsko vijeće sa  (8  glasova „ za „ )  nije usvojilo navedeni 

amandman. 

 

7. Amandman vijećnika SDP-a, Nikole Vučkovića 

- Predlažem da se u okviru Proračuna Grada Sinja za 2018. godinu, razdjel 1, glava 

2, društvene djelatnosti, program 1006, šport, aktivnost A100601 pomoći socijalno 

ugroženim obiteljima, ostale naknade kućanstvima i građanima iz Proračuna 

Grada, pozicija 61-37 doda iznos od 200.000,00 kuna te da se taj iznos osigura 

preraspodjelom na način da se skine s razdjela 2, glava 1, projekt K101210 

izgradnja sportske dvorane te da novi iznos na toj poziciji bude 4.050.000,00 kuna. 

 

Vijećnik SDP-a Nikola Vučković se izjasnio kako ostaje pri navedenom amandmanu te je 

obrazložio amandman. 

 

Gradonačelnica Kristina Križanac nije prihvatila predloženi amandman. 

 

Nakon toga predsjedatelj je dao na glasovanje amandman br. 7. Vijećnika SDP-a, Nikole 

Vučkovića  i konstatirao da Gradsko vijeće sa  (9  glasova „ za „ )  nije usvojilo navedeni 

amandman. 

 

8. Amandman Kluba vijećnika HDZ-a, Stipe Perić 

- Smanjenje iznosa sa stavke A 100405 Održavanje športskih objekata u iznosu od 

100.000,00 kn i stavke A100407 Parking poduzeće Kamičak d.o.o. za upravljanje 

parkiralištima i športskim objektima- održavanje športskih objekata u iznosu od 

100.000,00 kn 

- Formiranje nove stavke „ A100408 Izrada projektne dokumentacije za uređenje 

pomoćnog igrališta sa umjetnom travom uz gradski stadion kojeg koristi NK Junak 

te uređenje pratećeg objekta u iznosu od 200.000,00 kuna. 

 

Vijećnik HDZ-a- Stipe Perić  se izjasnio kako ostaje pri navedenom amandmanu te je 

obrazložio amandman. 

 

Gradonačelnica Kristina Križanac nije prihvatila predloženi amandman. 

 

Nakon toga predsjedatelj je dao na glasovanje amandman br. 8. Vijećnika HDZ-a, Stipe 

Perića  i konstatirao da Gradsko vijeće sa  (9  glasova „ za „ )  nije usvojilo navedeni 

amandman. 

 

9. Amandman Kluba vijećnika HDZ-a, Stipe Perić 

- Smanjenje iznosa sa stavke K101216 Izgradnja sabirne ulice u Ex vojarni Ivaniša 

Nelipića u iznosu od 200.000,00 kn koja sada iznosi 800.000,00 kn 

Povećanje stavke „ A 101002 Poboljšanje uvjeta za prijevoz putnika u cestovnom 

prometu 
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Uređenje ugibališta i stajališta za putnike u iznosu od 200.000,00 kn koja sada 

iznosi 250.000,00 kn 

 

Vijećnik HDZ-a- Stipe Perić  se izjasnio kako ostaje pri navedenom amandmanu te je 

obrazložio amandman 

 

Gradonačelnica Kristina Križanac nije prihvatila predloženi amandman. 

 

Nakon toga predsjedatelj je dao na glasovanje amandman br. 9. Vijećnika HDZ-a, Stipe 

Perića  i konstatirao da Gradsko vijeće sa  (9  glasova „ za „ )  nije usvojilo navedeni 

amandman. 

 

10. Amandman Kluba vijećnika HDZ-a, Stipe Perić 

- Smanjenje stavke K101210 izgradnja športske dvorane u iznosu 200.000,00 kn 

- Uvećanje stavke A101205 uređenje groblja u iznosu 200.000,00 kn koja sada 

iznosi 300.000 kn 

 

Vijećnik HDZ-a- Stipe Perić  se izjasnio kako ostaje pri navedenom amandmanu te je 

obrazložio amandman. 

 

Gradonačelnica Kristina Križanac nije prihvatila predloženi amandman. 

 

Nakon toga predsjedatelj je dao na glasovanje amandman br. 10. Vijećnika HDZ-a, Stipe 

Perića  i konstatirao da Gradsko vijeće sa  (9  glasova „ za „ )  nije usvojilo navedeni 

amandman. 

 

11. Amandman Kluba vijećnika MOST-a NEZAVISNIH LISTA, predsjednik kluba Miro 

Bulj 

- U Posebnom dijelu Prijedloga Proračuna Grada Sinja za 2018. godinu, uvrštava se 

novi Projekt Proširenje Divojačkog groblja Karakašica- Jasensko u iznosu 

150.000,00 kn, u okviru Programa Razvitak gospodarstva i izgradnja kapitalnih 

objekata. 

Navedeno će se provesti tako da se za 150.000,00 kuna umanji Projekt K101002 

Sanacija i uređenje parkirališta na Aerodromu, Pozicija 95 a, Konto 323- Rashodi 

za usluge u okviru Programa Zajednički rashodi u funkciji održavanja komunalne 

infrastrukture, sa 350.000,00 kn na 200.000,00 kn 

 

Vijećnik MOST-a NL, Miro Bulj   se izjasnio kako ostaje pri navedenom amandmanu te je 

obrazložio amandman. 

 

Gradonačelnica Kristina Križanac je prihvatila predloženi amandman koji je time postao 

sastavni dio Proračuna i o njemu se posebno ne glasuje. 
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12. Amandman Kluba vijećnika MOST-a NEZAVISNIH LISTA, Miro Bulj 

- U Posebnom dijelu Prijedloga Proračuna Grada Sinja za 2018. godinu, uvrštava se 

novi Projekt Izgradnja nogostupa uz D-1 Karakašica ( Čovo ) u iznosu 150.000,00 

kuna, u okviru Programa Razvitak gospodarstva i izgradnja kapitalnih objekata. 

- Navedeni Projekt će se provesti tako da se za 150.000,00 kuna umanji Projekt 

K101212 Uređenje prostora Aerodroma, Pozicija 122, Konto 323, Rashodi za 

usluge, sa 500.000,00 kn na 350.00,00 kn. 

 

Vijećnik MOST-a NL, Miro Bulj   se izjasnio kako ostaje pri navedenom amandmanu te je 

obrazložio amandman. 

 

Gradonačelnica Kristina Križanac je prihvatila predloženi amandman koji je time postao 

sastavni dio Proračuna i o njemu se posebno ne glasuje. 

 

13. Amandman Kluba vijećnika MOST-a NL, predsjednik kluba Miro Bulj 

- U Posebnom dijelu Proračuna Grada Sinja za 2018. godinu, uvrštava se novi 

Projekt Rekonstrukcija ceste Pazar- Radošić u iznosu 150.000,00 kuna, u okviru 

Programa Razvitak gospodarstva i izgradnja kapitalnih objekata. 

- Navedeni Projekt će se provesti tako da se za 150.000,00 kuna umanji Aktivnost 

A100702- Financiranje javne vatrogasne postrojbe, Pozicije 68,69 i 70, Konta 

311,312 i 313, sa planiranih 3.202.000,00 kn na 3.052.000,00 kn 

 

Vijećnik MOST-a NL, Miro Bulj   se izjasnio kako ostaje pri navedenom amandmanu te je 

obrazložio amandman. 

 

Gradonačelnica Kristina Križanac je prihvatila predloženi amandman koji je time postao 

sastavni dio Proračuna i o njemu se posebno ne glasuje. 

 

14. Amandman Kluba vijećnika MOST-a NEZAVISNIH LISTA, predsjednik kluba Miro 

Bulj 

U Posebnom dijelu Proračuna Grada Sinja za 2018. godinu, uvrštava se novi Projekt 

Rekonstrukcija ceste Privija- Han u iznosu 150.000,00 kuna, u okviru Programa 

Razvitak gospodarstva i izgradnja kapitalnih objekata. 

Navedeni Projekt će se provesti tako da se za 150.000,00 kuna umanji Aktivnost 

A100702- Financiranje javne vatrogasne postrojbe, Pozicije 68,69 i 70, Konta 311,312 

i 313, sa planiranih 3.202.000,00 kn na 3.052.000,00 

 

Vijećnik MOST-a NL, Miro Bulj   se izjasnio kako ostaje pri navedenom amandmanu te je 

obrazložio amandman. 

 

Gradonačelnica Kristina Križanac je prihvatila predloženi amandman koji je time postao 

sastavni dio Proračuna i o njemu se posebno ne glasuje. 
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15. Amandman Kluba vijećnika MOST-a NEZAVISNIH LISTA, predsjednik kluba Miro 

Bulj 

- U Posebnom dijelu Proračuna Grada Sinja za 2018. godinu, uvrštava se novi 

Projekt Poljoprivredno- poduzetnički inkubator u iznosu 150.000,00 kuna u okviru 

Programa Razvitak gospodarstva i izgradnja kapitalnih objekata. 

 

 

Navedeni Projekt će se provesti tako da se za 150.000,00 kuna umanji Projekt K101204 

Kupnja nekretnina- Materijalna imovina prirodno bogatsvo- zemljište, Pozicija 116, 

Konto 411, sa planiranih 4.500.000,00 kn na 4.350.000,00 kn, u okviru istog Programa. 

 

Vijećnik MOST-a NL, Frano Boko  se izjasnio kako ostaje pri navedenom amandmanu te 

je obrazložio amandman. 

 

     Gradonačelnica Kristina Križanac je prihvatila predloženi amandman koji je time postao 

     Sastavni dio Proračuna i o njemu se posebno ne glasuje. 

 

16. Amandman Kluba vijećnika MOST-a NEZAVISNIH LISTA, predsjednik kluba  Miro 

Bulj 

- U Posebnom dijelu Proračuna Grada Sinja za 2018. godinu, uvrštava se novi 

Projekt Rekonstrukcija ceste Suhač- Karaguša- Lučane u iznosu 1000.000,00 

kuna, u okviru Programa Razvitak gospodarstva i izgradnja kapitalnih objekata. 

- Navedeni Projekt će se provesti tako da se za 100.000,00 kuna umanji Aktivnost 

A100702- Financiranje javne vatrogasne postrojbe, Pozicije 68,69 i 70, Konta 311, 

312 i 313, sa planiranih 3.202.000,00 kn na 3.102.000,00 kn. 

 

  Vijećnik MOST-a NL, Miro Bulj   se izjasnio kako ostaje pri navedenom amandmanu te je 

obrazložio amandman. 

 

Gradonačelnica Kristina Križanac je prihvatila predloženi amandman koji je time postao 

sastavni dio Proračuna i o njemu se posebno ne glasuje. 

 

17. Amandman vijećnika SDP-a, Nikole Vučkovića 

- Predlažem da se u okviru Proračuna Grada Sinja za 2018. godinu, razdjel 1, glava 

2, društvene djelatnosti, program 1005 Školstvo aktivnost A100501 potpore 

učenicima i studentima, pozicija 56-372 naknade građanima i kućanstvima iznos 

od 700.000,00 kuna poveća za 100.000,00 kuna skine s razdjela 1 Ured Grada, 

glava 2, društvene djelatnosti, program 1004 šport aktivnost A 100401 sportski 

klubovi i udruge, pozicija 48-381- tekuće donacije sportskim klubovima te da 

umjesto 3.400.000,00 kuna bude 3.300.000,00 kuna 
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Vijećnik SDP-a Nikola Vučković se izjasnio kako ostaje pri navedenom amandmanu te je 

obrazložio amandman. 

 

Gradonačelnica Kristina Križanac nije prihvatila predloženi amandman. 

 

Nakon toga predsjedatelj je dao na glasovanje amandman br. 17. Vijećnika SDP-a, Nikole 

Vučkovića  i konstatirao da Gradsko vijeće sa  (9  glasova „ za „ )  nije usvojilo navedeni 

amandman. 

 

 

18. Amandman Kluba vijećnika MOST-a NEZAVISNIH LISTA, Predsjednik  Miro Bulj 

- U Posebnom dijelu Proračuna Grada Sinja za 2018. godinu, uvrštava se novi 

Projekt Uređenje malog igrališta s umjetnom travom u Junakov stadion u iznosu 

50.000,00 kn, u okviru Programa Sport. 

- Navedeni Projekt će se provesti tako da se za 50.000,00 kuna umanji Projekt 

K101212 Uređenje prostora Aerodroma, Pozicija 122, Konto 323, Rashodi za 

usluge, sa 500.000,00 kn na 450.00,00 

 

Vijećnik MOST-a NL, Miro Bulj   se izjasnio kako ostaje pri navedenom amandmanu te je 

obrazložio amandman. 

 

Gradonačelnica Kristina Križanac je prihvatila predloženi amandman koji je time postao 

sastavni dio Proračuna i o njemu se posebno ne glasuje. 

 

19. Amandman vijećnika SDP-a, Nikole Vučkovića 

- Predlažem da se u okviru Proračuna Grada Sinja za 2018. godinu, razdjel 2, glava 

2, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, gospodarstvo i 

upravljanje imovinom, program 1012, osigura iznos od 20.000,00 kuna na novoj 

poziciji K101222 za nastavak izgradnje muzeja i društvenog doma „ Dječje alke 

Vučkovići“. Novac bi se osigurao na način da se iznos od 20.000,00 kuna skine s 

pozicije razdjel 2, glava 2, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne 

djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje imovinom, program 1012, aktivnost 101201 

priprema razvojnih projekata i ostali zajednički rashodi, te da na toj poziciji ostane 

380,000,00 kuna. 

 

Vijećnik SDP-a Nikola Vučković se izjasnio kako ostaje pri navedenom amandmanu te je 

obrazložio amandman. 

 

Gradonačelnica Kristina Križanac nije prihvatila predloženi amandman. 

 

Nakon toga predsjedatelj je dao na glasovanje amandman br. 19. Vijećnika SDP-a, Nikole 

Vučkovića  i konstatirao da Gradsko vijeće sa  (8  glasova „ za „ )  nije usvojilo navedeni 

amandman. 
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20. Amandman vijećnika SDP-a, Nikole Vučkovića 

- Predlažem da se u okviru Proračuna Grada Sinja za 2018. godinu, razdjel 1 Ured 

Grada, glava 1 Gradska uprava, projekt K110102, pozicija 15-423 prijevozna 

sredstva preimenuje u financijski leasing za nabavku vozila u iznosu od 

200.000,00 kuna za 2018.g., a da se u projekciji proračuna za 2019.-2020.g. 

planiraju sredstva u iznosu 90.000,00 kuna na istoj poziciji 

 

Vijećnik SDP-a Nikola Vučković se izjasnio kako ostaje pri navedenom amandmanu te je 

obrazložio amandman. 

 

Nakon toga predsjedatelj je dao na glasovanje amandman br. 20. Vijećnika SDP-a, Nikole 

Vučkovića  i konstatirao da Gradsko vijeće sa  (9   glasova „ za „ )  nije usvojilo navedeni 

amandman. 

 

21. Amandman gradonačelnice Grada Sinja,  Kristine Križanac 

- U Prijedlogu Proračuna Grada Sinja za 2018.g. na poziciji „ AKTIVNOST“ 36, 

KONTO A 100302, u rubrici „ Opis rashoda i izdataka „ mijenja se naziv 

Programa, „ Sinjsko ljeto i ostala kulturna događanja“. 

 

i  glasi 

 

„ Kulturne manifestacije- Dani Alke i Velike Gospe, Božićno- novogodišnji 

program i ostale manifestacije 

 

Gradonačelnica Kristina Križanac je obrazložila amandman. 

 

 

Nakon toga, predsjedatelj je dao na glasovanje Prijedlog Proračuna Grada Sinja za 2018.g s 

prihvaćenim amandmanima i konstatirao da je Gradsko vijeće većinom glasova ( 12 „ za“, 8 

„protiv“ 1 „ suzdržan“ ) donijelo 

 Proračun Grada Sinja za 2018.g. 
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TOČKA 4. 

Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Sinja za 2018.g. 

Po ovoj točki uvodno obrazloženje dala je pročelnica za financije, Jasna Mijić- Trogrlić 

 

Predsjednik Odbora za Proračun i financijsku kontrolu Grada Sinja, Frano Boko iznio je stav 

Odbora prema kojem je razmotren i nije  prihvaćen Prijedlog Odluke o izvršavanju  Proračuna 

Grada Sinja za 2018 g. 

 

Bez rasprave, predsjedatelj je dao na glasovanje Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna 

Grada Sinja za 2018.g. i konstatirao da je Gradsko vijeće većinom glasova ( 12 „ za“, 6 „ 

suzdržanih“ ) donijelo 

 

Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Sinja za 2018.g. 

 

TOČKA 5. 

Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području grada Sinja za 2017.g. 

 

Po ovoj točki uvodno obrazloženje dala je v.d. pročelnica Upravnog odjela za prostorno 

uređenje, komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje imovinom, Ankica Panza. 

 

Predsjednik Odbora za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, obnovu i razvoj Grada Sinja, 

Frano Boko iznio je stav odbora prema kojem je razmotren i nije prihvaćen Prijedlog Izmjena 

i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2017.g. 

 

U raspravi je sudjelovao vijećnik Marko Križanac. 

 

Detaljan tijek rasprave nalazi se na audio zapisu sa ove sjednice koji se čuva u Uredu Grada. 

 

Nakon kraće rasprave, predsjedatelj je dao na glasovanje Prijedlog Izmjena i dopuna 

Programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada Sinja za 2017.g. i 

konstatirao da je Gradsko vijeće većinom glasova ( 11 „ za „  6 „ suzdržanih“ ) donijelo  

Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada 

Sinja za 2017.g. 

 

TOČKA 6. 

Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture Grada Sinja u 2017.g.  

Po ovoj točki uvodno obrazloženje dala je v.d. pročelnica Upravnog odjela za prostorno 

uređenje, komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje imovinom, Ankica Panza. 

 

Predsjednik Odbora za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, obnovu i razvoj Grada Sinja, 

Frano Boko iznio je stav odbora prema kojem je razmotren i jednoglasno prihvaćen Prijedlog 

Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Sinja 

u 2017.g. 
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Bez rasprave, predsjedatelj je dao na glasovanje Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje 

objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Sinja u 2017.g. i konstatirao da je Gradsko 

vijeće većinom glasova ( 11 „ za „  4 „ suzdržana“ ) donijelo  

Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

Grada Sinja u 2017.g.  

 

TOČKA 7. 

Prijedlog Programa potpora poljoprivredi na području Grada Sinja ( 2018-2020) 

Po ovoj točki uvodno obrazloženje dao je gradski vijećnik Joško Kontić 

 

Predsjednik Odbora za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, obnovu i razvoj Grada Sinja, 

Frano Boko iznio je stav odbora prema kojem je razmotren i jednoglasno prihvaćen Prijedlog 

Programa potpora poljoprivredi na području Grada Sinja ( 2018-2020) 

 

U raspravi su sudjelovali: Miro Bulj ( u ime kluba vijećnika MOST-a NL ), Dujo Maleš, Stipe 

Perić, Marko Križanac i Joško Kontić. 

 

Predsjedatelj Joško Kontić pročitao je amandman koji je predložio vijećnik kandidacijske liste 

grupe birača Dujo Maleš. 

 

Vijećnik Dujo Maleš predložio je da se u cijelom članku 7. uključivo za svaku mjeru i 

podmjeru u dijelu dokumentacija koja se prilaže uz prijavu doda alineja – dokaz o plaćanju 

računa. 

 

Predsjedatelj je istaknuo kako je navedeni amandman prihvatljiv te da time postaje sastavni 

dio navedenog  Prijedloga. 

 

Detaljan tijek rasprave nalazi se na audio zapisu sa ove sjednice koji se čuva u Uredu Grada. 

 

Nakon kraće rasprave, predsjedatelj je dao na glasovanje Prijedlog Programa potpora 

poljoprivredi na području Grada Sinja ( 2018-2020)  i konstatirao da je Gradsko vijeće 

jednoglasno  donijelo  

Program  potpora poljoprivredi na području Grada Sinja ( 2018-2020) 

 

TOČKA 8. 

Prijedlog Plana utroška sredstava naknade za razvoj komunalno vodnih građevina na 

području Grada Sinja planiranih prikupiti u 2017.g. sa sredstvima predviđenim u 

Proračunu Grada Sinja za 2017.g. kao kapitalna pomoć VIOCK d.o.o., Sinj za razvoj 

vodno komunalnih građevina 

Po ovoj točki uvodno obrazloženje dala je v.d. pročelnica Upravnog odjela za prostorno 

uređenje, komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje imovinom, Ankica Panza. 

 

Predsjednik Odbora za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, obnovu i razvoj Grada Sinja, 

Frano Boko iznio je stav odbora prema kojem je razmotren i većinom glasova prihvaćen 

Prijedlog Plana utroška sredstava naknade za razvoj komunalno vodnih građevina na području 

Grada Sinja planiranih prikupiti u 2017.g. sa sredstvima predviđenim u Proračunu Grada 

Sinja za 2017.g. kao kapitalna pomoć VIOCK d.o.o., Sinj za razvoj vodno komunalnih 

građevina 
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U raspravi su sudjelovali: Miro Bulj ( u ime kluba vijećnika MOST-a NL ), Marko Križanac ( 

u ime kluba vijećnika HDZ-a ) i Mirko Labrović. 

 

Vijećnik Miro Bulj ( u ime kluba vijećnika MOST-a NL ) rekao je kako je navedeni prijedlog 

korektan te da će ga podržati. 

 

Vijećnik Marko Križanac ( u ime kluba vijećnika HDZ-a ) rekao je kako se u navedenom 

prijedlogu ništa nije promijenilo od zadnjeg puta te da su troškovnici netransparentni. 

 

Detaljan tijek rasprave nalazi se na audio zapisu sa ove sjednice koji se čuva u Uredu Grada. 

 

Nakon kraće rasprave, predsjedatelj je dao na glasovanje Prijedlog Plana utroška sredstava 

naknade za razvoj komunalno vodnih građevina na području Grada Sinja planiranih prikupiti 

u 2017.g. sa sredstvima predviđenim u Proračunu Grada Sinja za 2017.g. kao kapitalna pomoć 

VIOCK d.o.o., Sinj za razvoj vodno komunalnih građevina )  i konstatirao da je Gradsko 

vijeće  većinom glasova ( 13 „ za „ 3 „ suzdržana „)  donijelo  

Plan utroška sredstava naknade za razvoj komunalno vodnih građevina na području 

Grada Sinja planiranih prikupiti u 2017.g. sa sredstvima predviđenim u Proračunu 

Grada Sinja za 2017.g. kao kapitalna pomoć VIOCK d.o.o., Sinj za razvoj vodno 

komunalnih građevina 

 

TOČKA 9. 

Prijedlog Odluke o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko- 

planinskog područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta od interesa za razvoj 

Grada Sinja u 2017.g. 

Po ovoj točki uvodno obrazloženje dala je v.d. pročelnica Upravnog odjela za prostorno 

uređenje, komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje imovinom, Ankica Panza. 

 

Predsjednik Odbora za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, obnovu i razvoj Grada Sinja, 

Frano Boko iznio je stav odbora prema kojem je razmotren i većinom glasova prihvaćen 

Prijedlog Odluke o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko- planinskog 

područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta od interesa za razvoj Grada Sinja u 

2017.g. 

 

U raspravi je  sudjelovalovao: Marko Križanac ( u ime vijećnika HDZ-a ) 

 

Detaljan tijek rasprave nalazi se na audio zapisu sa ove sjednice koji se čuva u Uredu Grada. 

 

Nakon kraće rasprave, predsjedatelj je dao na glasovanje Prijedlog Odluke o korištenju 

namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko- planinskog područja za financiranje provedbe 

kapitalnog projekta od interesa za razvoj Grada Sinja u 2017.g. )  i konstatirao da je Gradsko 

vijeće  većinom glasova ( 10 „ za „ 2 „ protiv „ 4 „ suzdržana „ )  donijelo  

Odluku o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko- planinskog 

područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta od interesa za razvoj Grada 

Sinja u 2017.g. 
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TOČKA 10. 

Prijedlog Zaključaka o prihvaćanju zahtjeva društva „ Fabijan „ d.o.o., Đakovo, za 

produljenje roka za pribavljanje uporabne dozvole, započinjanja s obavljanjem 

djelatnosti i zapošljavanja 

Po ovoj točki uvodno obrazloženje dala je v.d. pročelnica Upravnog odjela za prostorno 

uređenje, komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje imovinom, Ankica Panza. 

 

Predsjednik Odbora za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, obnovu i razvoj Grada Sinja, 

Frano Boko iznio je stav odbora prema kojem je razmotren i jednoglasno prihvaćen Prijedlog 

Zaključaka o prihvaćanju zahtjeva društva „ Fabijan „ d.o.o., Đakovo, za produljenje roka za 

pribavljanje uporabne dozvole, započinjanja s obavljanjem djelatnosti i zapošljavanja 

 

Bez rasprave, predsjedatelj je dao na glasovanje Prijedlog Zaključaka o prihvaćanju zahtjeva 

društva „ Fabijan „ d.o.o., Đakovo, za produljenje roka za pribavljanje uporabne dozvole, 

započinjanja s obavljanjem djelatnosti i zapošljavanja )  i konstatirao da je Gradsko vijeće  

većinom glasova ( 11 „ za „ 1 „ suzdržan „)  donijelo 

Zaključak o prihvaćanju zahtjeva društva „ Fabijan „ d.o.o., Đakovo, za produljenje 

roka za pribavljanje uporabne dozvole, započinjanja s obavljanjem djelatnosti i 

zapošljavanja  
 

TOČKA 11. 

Prijedlog Zaključka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine označene 

kao čest. zem. 178/6 K.O. Sinj Z.U. 3145 površine 754 
m2 

Po ovoj točki uvodno obrazloženje dala je v.d. pročelnica Upravnog odjela za prostorno 

uređenje, komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje imovinom, Ankica Panza. 

 

Predsjednik Odbora za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, obnovu i razvoj Grada Sinja, 

Frano Boko iznio je stav odbora prema kojem je razmotren i većinom glasova prihvaćen 

Prijedlog Zaključka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine označene kao čest. 

zem. 178/6 K.O. Sinj Z.U. 3145 površine 754 
m2 

 

U raspravi su sudjelovali: Miro Bulj ( u ime kluba vijećnika MOST-a NL ), Tihomir Radović, 

Marko Križanac, Miro Bulj, Žarko Delić i  Zvonko Maras. 

 

Vijećnik Miro Bulj ( u ime kluba vijećnika MOST-a ) istaknuo je kako bi grad više 

uprihodovao najmom nego prodajom zemljišta  te je  predložio je da se zemljište da u najam i 

to po najvećoj mogućoj cijeni. 

 

Vijećnik HDZ-a Marko Križanac predložio je izvršnoj vlasti da odustane od prodaje te da se 

pokuša naplatiti kvalitetnom mjesečnom rentom. 

 

Vijećnik kandidacijske liste grupe birača, Zvonko Maras rekao je  kako je osobno protiv 

prodaje te da bi iz te nekretnine trebalo crpiti dugoročnu korist. 

Izrazio je bojazan da bi Ina mogla pokrenuti postupak za stjecanje vlasništva, budući da dio 

čestice tog zemljišta besplatno koristi već dugi niz godina. 

Predložio je da se prijedlog povuče s dnevnog reda sjednice te da se pokuša razgovarati s 

predstavnicima Ine, iznijeti im naš prijedlog te vidjeti kako bi  oni reagirali na taj prijedlog. 

 

Gradonačelnica Grada Sinja, Kristina Križanac rekla je kako ne želi povući s dnevnog reda. 
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Detaljan tijek rasprave nalazi se na audio zapisu sa ove sjednice koji se čuva u Uredu Grada. 

 

Nakon toga , predsjedatelj je dao na glasovanje Prijedlog Zaključka o raspisivanju javnog 

natječaja za prodaju nekretnine označene kao čest. zem. 178/6 K.O. Sinj Z.U. 3145 površine 

754 
m2    

)  i konstatirao da je Gradsko vijeće jednoglasno ( 17 „ protiv „ )  nije usvojilo 

navedeni prijedlog. 
 

 

TOČKA 12 

Prijedlog Odluke o pokretanju postupka evidentiranja stvarnog stanja javnog dobra u 

općoj uporabi- nerazvrstane ceste u M.O. Bajagić, koja se proteže od spoja sa 

županijskom cestom ŽC 6082 prema rijeci Cetini do kraja igrališta, uključujući ogranak 

prema kućnim brojevima 2, 4, i 5 ukupne dužine 300 m 

Po ovoj točki uvodno obrazloženje dala je v.d. pročelnica Upravnog odjela za prostorno 

uređenje, komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje imovinom, Ankica Panza. 

 

Predsjednik Odbora za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, obnovu i razvoj Grada Sinja, 

Frano Boko iznio je stav odbora prema kojem je razmotren i jednoglasno  prihvaćen 

Prijedlog Odluke o pokretanju postupka evidentiranja stvarnog stanja javnog dobra u općoj 

uporabi- nerazvrstane ceste u M.O. Bajagić, koja se proteže od spoja sa županijskom cestom 

ŽC 6082 prema rijeci Cetini do kraja igrališta, uključujući ogranak prema kućnim brojevima 

2, 4, i 5 ukupne dužine 300 m 

 

Bez rasprave, predsjedatelj je dao na glasovanje Prijedlog Odluke o pokretanju postupka 

evidentiranja stvarnog stanja javnog dobra u općoj uporabi- nerazvrstane ceste u M.O. 

Bajagić, koja se proteže od spoja sa županijskom cestom ŽC 6082 prema rijeci Cetini do kraja 

igrališta, uključujući ogranak prema kućnim brojevima 2, 4, i 5 ukupne dužine 300 m )  i 

konstatirao da je Gradsko vijeće  većinom glasova ( 11 „ za „  6 „ suzdržanih „ )  donijelo  

Odluku o pokretanju postupka evidentiranja stvarnog stanja javnog dobra u općoj 

uporabi- nerazvrstane ceste u M.O. Bajagić, koja se proteže od spoja sa županijskom 

cestom ŽC 6082 prema rijeci Cetini do kraja igrališta, uključujući ogranak prema 

kućnim brojevima 2, 4, i 5 ukupne dužine 300 m 

 

TOČKA 13. 

Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Sinja u 2017. godini 

Po ovoj točki uvodno obrazloženje dao je v.d. predstojnik Ureda Grada, Igor Vidalina 

 

Predsjednica Odbora za društvene djelatnosti, Vesna Poljak iznijela je stav odbora prema 

kojem je razmotren i jednoglasno prihvaćen Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na 

području Grada Sinja u 2017 godini 

 

Bez rasprave, predsjedatelj je dao na glasovanje Prijedlog Analize stanja sustava civilne 

zaštite na području Grada Sinja u 2017. godini )  i konstatirao da je Gradsko vijeće 

jednoglasno ( 17 „ za „  )  donijelo  

Analizu  stanja sustava civilne zaštite na području Grada Sinja u 2017. godini 
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TOČKA 14. 

Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite Grada Sinja za 2018. s financijskim 

učincima za trogodišnje razdoblje 

Po ovoj točki uvodno obrazloženje dao je v.d. predstojnik Ureda Grada, Igor Vidalina 

 

Predsjednica Odbora za društvene djelatnosti, Vesna Poljak iznijela je stav odbora prema 

kojem je razmotren i jednoglasno prihvaćen Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite 

Grada Sinja za 2018. s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 

 

Bez rasprave, predsjedatelj je dao na glasovanje Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite 

Grada Sinja za 2018. s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje i konstatirao da je 

Gradsko vijeće jednoglasno ( 17 „ za „  )  donijelo  

Plan razvoja sustava civilne zaštite Grada Sinja za 2018. s financijskim učincima za 

trogodišnje razdoblje 

 

TOČKA 15. 

Prijedlog Izvješća o radu udruga u kulturi Grada Sinja s financijskim izvješćem za 

2016. godinu 

Po ovoj točki uvodno obrazloženje dao je službenik gradske uprave, Željko Sesardić. 

 

Predsjednica Odbora za društvene djelatnosti, Vesna Poljak iznijela je stav odbora prema 

kojem je razmotren i nije prihvaćen Prijedlog Izvješća o radu udruga u kulturi Grada Sinja s 

financijskim izvješćem za 2016. godinu 

 

U raspravi su sudjelovali: Tihomir Radović i Marko Križanac 

 

Detaljan tijek rasprave nalazi se na audio zapisu sa ove sjednice koji se čuva u Uredu Grada. 

 

Nakon kraće rasprave, predsjedatelj je dao na glasovanje Prijedlog Izvješća o radu udruga u 

kulturi Grada Sinja s financijskim izvješćem za 2016. godinu   i konstatirao da je Gradsko 

vijeće većinom glasova ( 6 „ za „ 10 „ suzdržanih „ ) nije prihvatilo navedeno Izvješće. 

 

TOČKA 16.  

Izvješće o radu i financijskom poslovanju Gospodarske zone Kukuzovac d.o.o., Sinj za 

2016. godinu 

Po ovoj točki uvodno obrazloženje dala je direktorica Gospodarske zone Kukuzovac, Dijana 

Breko. 

 

Predsjednik Odbora za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, obnovu i razvoj Grada Sinja, 

Frano Boko iznio je stav odbora prema kojem je razmotreno i nije prihvaćeno 

Izvješće o radu i financijskom poslovanju Gospodarske zone Kukuzovac d.o.o., Sinj za 2016. 

godinu 

 

Predsjednik Odbora za Proračun i financijsku kontrolu Grada Sinja, Frano Boko iznio je stav 

odbora prema kojem je razmotreno i nije prihvaćeno Izvješće o radu i financijskom 

poslovanju Gospodarske zone Kukuzovac d.o.o., Sinj za 2016. godinu 

 

U raspravi su sudjelovali: Miro Bulj ( u ime kluba MOST-a NL ), Stipe Perić, Tihomir 

Radović,  Marko Križanac ( u ime kluba vijećnika HDZ-a ) i Frano Boko. 
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Vijećnik Miro Bulj ( u ime kluba vijećnika MOST-a NL ) rekao je kako navedeno Izvješće 

vijećnici MOST-a NL neće prihvatiti zbog lošeg upravljanja i gospodarenja Gospodarskom 

zonom Kukuzovac. 

 

Gradonačelnica Kristina Križanac rekla je kako je Gospodarska zona Kukuzovac  aktivna 

zbog njene imovine od 52 milijuna kuna te da se ne može ići u postupak  likvidacije  jer bi to 

bio prevelik trošak za Grad Sinj. 

 

Vijećnik HDZ-a Tihomir Radović rekao je kako izvršna gradska vlast nije ostvarila 

predizborna obećanja i u zonu dovela multinacionalne kompanije. 

 

Detaljan tijek rasprave nalazi se na audio zapisu sa ove sjednice koji se čuva u Uredu Grada. 

 

Nakon poduže  rasprave, predsjedatelj je dao na glasovanje Izvješće o radu i financijskom 

poslovanju Gospodarske zone Kukuzovac d.o.o., Sinj za 2016. godinu i konstatirao da 

Gradsko vijeće većinom glasova ( 9 „ protiv“ 8 „ suzdržanih“ ) nije prihvatilo navedeno 

Izvješće. 

 

 

Sjednica je završila s radom u 23,50 minuta. 

 

 

Zapisničar:                                                                               Predsjednik Gradskog vijeća: 

Ivana Modrić, dipl.iur, v.r                                                       Joško Kontić, dipl.nov, v.r. 
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