
Održana 16. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja 
 
Dana 23. i 30. ožujka 2015. godine pod predsjedanjem Milana Smolje, potpredsjednika Gradskog 

vijeća Grada Sinja, održana je 16. sjednica. 

 

 

DNEVNI RED: 
 

 

Na 16. sjednici Gradskog vijeća Grada Sinja predsjedatelj je najprije konstatirao da je povučena 

točka 18. dnevnog reda – Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Kulturnog vijeća Grada Sinja 

budući da ovlašteni predlagatelj – Odbor za izbor i imenovanja – nije utvrdio Prijedlog Rješenja o 

imenovanju članova Kulturnog vijeća Grada Sinja.  

 

Na 16. sjednici Gradskog vijeća Grada Sinja većinom glasova je prihvaćen prijedlog za dopunu 

dnevnog reda: 

 

- Prijedlog Zaključka  o potrebi otvaranja socijalne samoposluge na području grada 

Sinja. 

 

Također, na 16. sjednici Gradskog vijeća Grada Sinja većinom glasova je prihvaćen prijedlog za 

izmjenu redoslijeda dnevnog reda na način da su točke 16. i 17. dnevnog reda postale točke 3. i 4. 

dnevnog reda, a  točke 14. i 15. su postale točke 5. i 6. dnevnog reda. 
 

Slijedom navedenog na 16. sjednici Gradskog vijeća Grada Sinja većinom glasova je prihvaćen 

sljedeći dnevni red: 

 

1. Usvajanje Zapisnika sa 15.  sjednice Gradskog vijeća,  

2. Pitanja i prijedlozi vijećnika, 

3. Prijedlog Rješenja o izboru Predsjednika Gradskog vijeća Grada Sinja, 

4. Prijedlog Rješenja o izboru Potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Sinja, 

5. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Sinja za 2015. godinu,  

6. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Sinja za 2015. godinu, 

7. Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti 

održavanja javnih površina u dijelu: deratizacija i dezinsekcija javnih površina, na 

temelju ugovora, 

8. Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti 

održavanja javnih površina u dijelu: sakupljanje i zbrinjavanje izgubljenih i napuštenih 

životinja, na temelju ugovora, 

9. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika za mladež 

Županijskog suda u Splitu, 

10. Prijedlog Odluke o sudjelovanju u osnivanju udruge „Klaster Sinjska Alka“, 

11. Prijedlog  Odluke o pokretanju postupka za realizaciju projekta smještajnih kapaciteta za 

starije i nemoćne osobe unutar ex vojarne Ivaniša Nelipića u Sinju, 

12. Prijedlog Odluke o izboru članova Vijeća mjesnih odbora na području Grada Sinja, 

13. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Sinja za razdoblje srpanj – prosinac 2014. g., 

14. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada 

Sinja u 2014.godinu, 

15. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  na 

području Grada Sinja u 2014.godinu, 

16. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja u 

2015. godinu, 



17. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  na području 

Grada Sinja u 2015.god., 

18. Prijedlog Zaključka  o potrebi otvaranja socijalne samoposluge na području grada Sinja. 

 

 

USVAJANJE ZAPISNIKA I PITANJA I PRIJEDLOZI VIJEĆNIKA: 
 

               - Gradsko vijeće Grada Sinja usvojilo je jednoglasno (18 “za”) Zapisnik sa 15. sjednice 

Gradskog  vijeća, 

         -  Pitanja i prijedlozi vijećnika - Za vrijeme 1 h vijećnici su postavljali pitanja na koja 

su  odgovarali gradonačelnik i pročelnici. 

     

 

USVOJENE SU SLIJEDEĆE TOČKE DNEVNOG REDA: 

 

 

1. Program javnih potreba u kulturi Grada Sinja za 2015. godinu,  

2. Program javnih potreba u sportu Grada Sinja za 2015. godinu, 

3. Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti održavanja 

javnih površina u dijelu: deratizacija i dezinsekcija javnih površina, na temelju ugovora, 

4. Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti održavanja 

javnih površina u dijelu: sakupljanje i zbrinjavanje izgubljenih i napuštenih životinja, na 

temelju ugovora, 

5. Zaključak o utvrđivanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika za mladež 

Županijskog suda u Splitu, 

6. Odluka o sudjelovanju u osnivanju udruge „Klaster Sinjska Alka“, 

7. Odluka o pokretanju postupka za realizaciju projekta smještajnih kapaciteta za starije i 

nemoćne osobe unutar ex vojarne Ivaniša Nelipića u Sinju, 

8. Odluka o izboru članova Vijeća mjesnih odbora na području Grada Sinja, 

 

9. Svi predstavnici klubova vijećnika konsenzusom su izmijenili Prijedlog Zaključka o 

potrebi otvaranja socijalne samoposluge na području grada Sinja i donijeli zajednički  

 Zaključak  o potrebi otvaranja socijalne samoposluge i /ili pučke kuhinje  na području 

grada Sinja. 

 

 

PRIMLJENO NA ZNANJE: 

  

- Izvješće o radu gradonačelnika Grada Sinja za razdoblje srpanj – prosinac 2014. 

g., 

 

 

NISU USVOJENE SLJEDEĆE TOČKE DNEVNOG REDA: 

 

1. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada 

Sinja u 2014.godinu, 

2. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  na 

području Grada Sinja u 2014.godinu, 



3. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja u 

2015. godinu, 

4. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  na području 

Grada Sinja u 2015.godinu. 

 

 

 POVUČENE TOČKE DNEVNOG REDA: 

 

1. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Kulturnog vijeća Grada Sinja, 

2. Prijedlog Rješenja o izboru Predsjednika Gradskog vijeća Grada Sinja, 

3. Prijedlog Rješenja o izboru Potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Sinja. 

 


