
Održana 10. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja 

 

Dana 26. veljače 2018. godine pod predsjedanjem predsjednika Gradskog vijeća Grada Sinja 

Joška Kontića održana je 10. sjednica. 

 

DNEVNI RED: 

Predsjednik Gradskog vijeća sukladno Poslovniku Gradskog vijeća Grada Sinja, vijećnicima 

je dostavio poziv za 10. sjednicu Vijeća s dnevnim redom od četiri točke i pripremljenim 

materijalima. 

Predsjednik  Gradskog vijeća  Joško Kontić  pročitao je u pozivu predloženi dnevni red.   

Nakon čitanja dnevnog reda predsjednik Joško Kontić pročitao je dva prijedloga za dopunu 

dnevnog reda kako slijedi: 

 

1. Prijedlog Odluke o odobravanju postavljanja biste dr. Marku Veselici u Parku 

Šetalište Alojzija Stepinca – predlagatelj: predsjednik kluba vijećnika MOST-a 

NL, Miro Bulj,  

 

2. Prijedlog Preporuke za rješavanje problema Funtane (fontane koja se nalazi na 

Trgu kralja Tomislava u Sinju) – predlagatelj: gradski vijećnik Joško Kontić – 

MOST NL). 

 

Predsjednik Joško Kontić najprije je dao na glasovanje prvi prijedlog za dopunu dnevnog reda 

- Prijedlog Odluke o odobravanju postavljanja biste dr. Marku Veselici u Parku Šetalište 

Alojzija Stepinca“ i konstatirao da je isti jednoglasno  (16 „za“) prihvaćen.  

    

Nakon toga predsjednik Joško Kontić dao je na glasovanje drugi prijedlog za dopunu dnevnog 

reda -  Prijedlog Preporuke za rješavanje problema Funtane (fontane koja se nalazi na Trgu 

kralja Tomislava u Sinju) i  konstatirao da je isti prihvaćen većinom glasova  (11 „za“ 5 

„suzdržanih“).  

 

Nakon završenog glasovanja o prijedlozima za dopunu dnevnog reda, predsjednik Joško 

Kontić dao je na glasovanje cjelokupni dnevni red sa prihvaćenim prijedlozima za dopunu 

dnevnog reda i konstatirao da je Gradsko vijeće Grada Sinja jednoglasno (16 „za“) prihvatilo  

 sljedeći dnevni red: 

 

1. Usvajanje Zapisnika sa 9. sjednice Gradskog vijeća, 

2. Pitanja i prijedlozi vijećnika, 

3. Konačni prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Sinja, 

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

općoj uporabi – nerazvrstane ceste u Glavicama Donjim, koja se proteže od spoja sa 

lokalnom cestom LC 67038 (Sinj (D219) – Glavice-D219) do zaseoka Anušići, ukupne 

dužine 1 km, 



5. Prijedlog Odluke o odobravanju postavljanja biste dr. Marku Veselici u Parku Šetalište 

Alojzija Stepinca, 

6. Prijedlog Preporuke za rješavanje problema Funtane (fontane koja se nalazi na Trgu kralja 

Tomislava u Sinju). 

 

 

 

USVAJANJE ZAPISNIKA I PITANJA I PRIJEDLOZI VIJEĆNIKA: 

 

- Gradsko vijeće Grada Sinja jednoglasno (16 „za“) je usvojilo Zapisnik sa 9. sjednice 

 Gradskog vijeća 

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

odgovarali gradonačelnici i pročelnici. 

 

 

USVOJENE SU SLJEDEĆE TOČKE DNEVNOG REDA: 

 

1. Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Sinja, 

2. Odluka o pokretanju postupka evidentiranja stvarnog stanja javnog dobra u općoj 

uporabi – nerazvrstane ceste u Glavicama Donjim, koja se proteže od spoja sa 

lokalnom cestom LC 67038 (Sinj (D219) – Glavice-D219) do zaseoka Anušići, 

ukupne dužine 1 km, 

3. Odluka o odobravanju postavljanja biste dr. Marku Veselici u Parku Šetalište Alojzija 

Stepinca. 

  

 

POVUČENA TOČKA DNEVNOG  REDA: 

1. Prijedlog Preporuke za rješavanje problema Funtane (fontane koja se nalazi na Trgu 

kralja Tomislava u Sinju). 

 

 


