REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
G R A D S I NJ
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/17-01/33
Urbroj: 2175/01-01-17-3
Sinj, 29. kolovoza 2017. godine

ZAPISNIK
sa 2. izvanredne ( tematske ) sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja održane dana
04. rujna. 2017. godine u Gradskoj vijećnici Grada Sinja

Na početku sjednice bilo je nazočno 15 od ukupno 21 vijećnika Gradskog vijeća Grada Sinja.
Nazočni vijećnici: Mirko Labrović, Marko Križanac, Zoran Milan, Ivan Maleš, Stipe Perić,
Ivana Šabić, Dujo Maleš, Zvonko Maras, Ante Gulić, Filip Klarić- Kukuz, Miro Bulj, Joško
Kontić, Frano Boko, Milan Jukić, Petar Župić.
Odsutni: Anđelko Bilandžić, Tihomir Radović, Antonia Radić, Stipislav Jadrijević, Ante
Milanović.
Vijećnik Žarko Delić došao je tijekom sjednice.
Ostali nazočni: gradonačelnica Kristina Križanac, v.d. predstojnik Ureda Grada Igora
Vidalina, 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 izvanrednu ( tematsku ) sjednicu
Gradskog vijeća i pozdravio sve nazočne.
Sjednica je započela u 18,00 sati.

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 potrebna većina vijećnika i da se mogu donositi pravovaljane odluke.
Predsjednik Gradskog Vijeća, Joško Kontić otvorio je raspravu te je najprije dao riječ
gradonačelnici Kristini Križanac.
U svom uvodnom izlaganju Gradonačelnica Kristina Križanac obrazložila je razloge
sazivanja ove tematske sjednice.
Rekla je kako je na 3. Sjednici Gradskog vijeća Grada Sinja, održanoj 09. kolovoza 2017.
godine, prilikom donošenja Proračuna Grada Sinja za 2017. godinu prihvatila upućeni
amandman Kluba vijećnika MOST-a nezavisnih lista i kojim je u Proračunu osigurano
1.900.000,00 kuna za kupnju udžbenika svim učenicima od 2.do 8. razreda osnovnih škola s
područja Grada Sinja.
Istaknula je kako je u provedbi te stavke uočena potreba za nomotehničkim usklađivanjem
stavki Proračuna Grada Sinja u Razdjelu 1, Glava 2, 1010 Društvene djelatnosti, kako bi se
omogućilo provođenje usvojenog amandmana, odnosno kako bi se roditeljima učenika mogao
isplatiti novac bez obveze prilaganja računa.
U raspravi su sudjelovali vijećnici : Miro Bulj ( u ime kluba MOST-a nezavisnih lista ), Stipe
Perić ( u ime kluba HDZ-a ), Ivana Šabić, Marko Križanac, Mirko Labrović i Joško Kontić.
Vijećnik Stipe Perić ( u ime kluba vijećnika HDZ-a ) izrazio je nezadovoljstvo s načinom
provedbe navedenog amandmana.
Rekao je da će unatoč tom nezadovoljstvu vijećnici HDZ-a, na radost svih roditelja djece,
prihvatiti prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Sinja za 2017. godinu.
Gradonačelnica Kristina Križanac obrazložila je kako za javni novac, isključive javne
namjene trebaju imati račune te da navedeni amandman želi provesti sukladno zakonskim
okvirima.
Predložila je da Gradsko vijeće Grada Sinja donese Izmjene i dopune proračuna za 2017.
godinu te je istaknula da će se usvajanjem istih donijeti nova pozicija u vidu jednokratne
naknade kao „ Pomoć za nabavku udžbenika učenicima osnovnih škola „.
Vijećnik MOST-a nezavisnih lista, Miro Bulj pitao je gradonačelnicu kad će započeti isplata
naknade na što mu je ona odgovorila kako roditelji već sutra mogu doći u Gradsku upravu
popuniti zahtjev za isplatu naknade te da bi sve naknade trebale biti isplaćene kroz mjesec
dana.
Detaljan tijek rasprave nalazi se na audio zapisu sa ove sjednice, koji se čuva u Uredu Grada
Sinja.

Nakon kraće rasprave, predsjedatelj je dao na glasovanje Prijedlog I. Izmjena i dopuna
Proračuna Grada Sinja za 2017. godinu i konstatirao da je Gradsko vijeće Grada Sinja
jednoglasno ( „ 16 za „ ) prihvatilo
Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Sinja za 2017. godinu
Sjednica je završila s radom u 19,00 sati.

Zapisničar:
Ivana Modrić, dipl. iur, v.r.

Predsjednik Gradskog vijeća:
Joško Kontić, dipl. nov , v.r.

