REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

G R A D S I NJ
GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 021-05/13-01/29
Urbroj: 2175/01-01-13-2
Sinj, 18. srpnja 2013. godine
Z A PIS N I K
s 2 sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja, održane dana 15. srpnja 2013. godine u
Gradskoj vijećnici Grada Sinja
Na sjednici je bio nazočan 21 vijećnik Gradskog vijeća Grada Sinja.
Nazočni vijećnici: Denis Bezić, Denis Bobeta, Miro Bulj, Ante Čarić, Žarko
Delić, Ante Gulić, Stipe Jadrijević-Cvrlje, Stipislav Jadrijević, Sandra Kovač-Levantin,
Zvonimir Križanac, Stjepan Labrović, Stipe Maganić, Dujo Maleš, Hrvoje Markulin,
Stipe Perić, Vesna Poljak, Nataša Poparić, Milan Smoljo, Ivana Šabić, Jerko
Trboglav-Breko, Mladen Vidić.
Ostali nazočni: gradonačelnik Ivica Glavan, zamjenica gradonačelnika Kristina
Križanac, zamjenik gradonačelnika Zlatko Ugrin, pročelnici Upravnih odjela, te
predstavnici sredstava javnog informiranja.
Sjednici je predsjedavao Hrvoje Markulin, predsjednik Gradskog vijeća Grada
Sinja.
Zapisnik je vodila Zdenka Vlastelica, viši stručni suradnik u Uredu Grada
Predsjednik Gradskog vijeća Hrvoje Markulim otvorio je 2. sjednicu Gradskog
vijeća i pozdravio sve nazočne.
Sjednica je započela u 17,00 sati.
Na početku sjednice predsjednik Gradskog vijeća Hrvoje Markulin pozvao je v.d.
predstojnika Ureda Grada Igora Vidalinu, da izvrši prozivku vijećnika (prema posebnom
popisu u privitku).
Nakon izvršene prozivke predsjednik Gradskog vijeća Hrvoje Markulin 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) prilazi se utvrđivanju dnevnog reda sa 2. sjednice
Gradskog vijeća.
Predsjedatelj je pročitao u pozivu predloženi dnevni red.
Predsjedatelj je također pročitao prijedlog za dopunu dnevnog reda
- Izvješće Mandatne komisije
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Nakon toga predsjedatelj je dao na glasovanje prijedlog za dopunu dnevnog reda
– Izvješće Mandatne komisije, te da bude 3. točka dnevnog reda i konstatirao da je
jednoglasno prihvaćen prijedlog za dopunu dnevnog reda.
Budući da više nije bilo primjedbi ni prijedloga za dopunu predloženog dnevnog
reda, predsjedatelj je dao na glasovanje cjelokupan dnevni red sa prihvaćenom izmjenom
i konstatirao da je jednoglasno prihvaćen sljedeći
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.

Usvajanje zapisnika sa konstituirajućih sjednica Gradskog vijeća
Pitanja i prijedlozi vijećnika
Izvješće Mandatne komisije
Imenovanje stalnih radnih tijela (odbora)
3.1. Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
3.2. Odbora za gospodarstvo i komunalne djelatnosti, obnovu i razvoj
3.3. Odbora za međugradsku suradnju Gradskog vijeća,
3.4. Odbora za društvene djelatnosti
3.5. Odbora za predstavke i prijedloge
3.6. Odbora za imena ulica i trgova
3.7.Odbora za Program “Dani Alke i Velike Gospe”
3.8.Odbora za borbu protiv ovisnosti
3.9.Odbora za javna priznanja
3.10.Odbora za Proračun i financijsku kontrolu
5. Prijedlog Programa Dana Alke i Velike Gospe.

TOČKA 1.
Usvajanje Zapisnika sa Konstituirajućih sjednice Gradskog vijeća održanih 17. i
28. lipnja 2013. godine
Predsjedatelj je upitao ima li tko primjedbi na Zapisnik sa Konstituirajućih
sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja održanih 17. i 28. lipnja 2013. godine.
Vijećnik Miro Bulj zatražio je da se ubuduće u zapisnike prilikom glasovanja
navedu imena vijećmici koji su glasnovali, bilo da su bili za, protiv ili suzdržani. V.d.
predstojnika Ureda Grada Igor Vidalina uputio je vijećnika na članak 160. Poslovnika
Gradskog vijeća.
Predsjednik Gradskog vijeća Hrvoje Markulin izvjestio je da će se danas izabrati
Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost, pa se u svezi s traženjem vijećnika
Bulja može zatražaiti stav Odbora.
Vijećnik Stjepan Labrović dao je primjedbu da je, s obzirom da je veliki dio novih
vijećnika, trebalo dostaviti Statut i Poslovik s Izmjenama.
Budući da nije bilo drugih primjedbi na Zapisnike, predsjedatelj je dao na
glasovanje Zapisnike sa Konstituirajućih sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja
održanih 17. i 28. lipnja 2013. godine i konstatirao da su isti jednoglasno prihvaćeni.
TOČKA 2.
Pitanja i prijedlozi vijećnika
Nakon usvajanja Zapisnika sa Konstituirajućih sjednice Gradskog vijeća prišlo se
na postavljanje vijećničkih pitanja koja se odnose na rad i djelokrug rada Gradskog
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vijeća, odbora i drugih radnih tijela Vijeća, gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika,
Ureda gradonačelnika, upravnih odjela i organizacija koje obavljaju poslove za Grad
Sinj.
Odgovori na vijećnička pitanja, kao i cijeli tijek sjednice nalazi se na audio zapisu,
koji se čuva u Uredu Grada Sinja.
TOČKA 3.
Izvješće Mandatne komisije
Predsjednik Mandatne komisije Stipe Perić podnio je Izvješće Mandatne komisije,
u kojem je izvijestio:
- da su temeljem Zahtjeva Jakova – Željka Prelasa od 15. srpnja 2013. godine
ispunjeni zakonski uvjeti za mirovanje mandata Jakova – Željka Prelasa s
danom 15. srpnja 2013. godine
-

da su se s danom 15. srpnja 2013. godine ispunili zakonski uvjeti za početak
obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika Stipe Maganića, neizabranog
kandidata s kandidacijske liste SDP i HNS-LD.

Nakon toga predsjedatelj je pročitao tekst prisege, a zamjenik vijećnika Stipe
Maganić izjavio je da priseže i potpisao tekst prisege.
Budući da nije bilo rasprave, predsjedatelj je konstatirao da je Izvješće Mandatne
komisije primljeno na znanje.
TOČKA 4.
Imenovanje stalnih radnih tijela (odbora)
3.1. Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
3.2. Odbora za gospodarstvo i komunalne djelatnosti, obnovu i razvoj
3.3. Odbora za međugradsku suradnju Gradskog vijeća,
3.4. Odbora za društvene djelatnosti
3.5. Odbora za predstavke i prijedloge
3.6 Odbora za imena ulica i trgova
3.7 Odbora za Program “Dani Alke i Velike Gospe”
3.8 Odbora za borbu protiv ovisnosti
3.9 Odbora za javna priznanja
3.10Odbora za Proračun i financijsku kontrolu
4.1. Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Dujo Maleš u ime Odbora predložio
je Gradskom vijeću da se u Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost izaberu:
1. za predsjednika: Nataša Poparić
2. za zamjenika predsjednika: Vesna Poljak
3. za člana: Stipislav Jadrijević
4. za člana: Miro Bulj
5. za člana: Stipe Maganić
6. za člana: Mladen Vidić
7. za člana: Stipe Perić
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Bez rasprave predsjedatelj je dao na glasovanje prijedlog Rješenja o izboru
predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za Statut, Poslovnik i
normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada Sinja, te konstatirao da je jednoglasno
usvojeno
Rješenje o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za Statut,
Poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada Sinja.
4.2. Odbor za gospodarstvo i komunalne djelatnosti, obnovu i razvoj
U ime Odbora za izbor i imenovanje predsjednik Odbora Dujo Maleš predložio
je članove Odbora za gospodarstvo i komunalne djelatnosti, obnovu i razvoj:
1. za predsjednika: Stipe Labrović
2. za zamjenika predsjednika: Milan Smoljo (NL. Dr. Jadrijevića)
3. za člana: Dujo Maleš (NL. Dr. Jadrijevića)
4. za člana: Miro Bulj (NL. Mira Bulja)
5. za člana: Stipe Maganjić (HNS-LD)
Bez rasprave, predsjedatelj je dao na glasovanje prijedlog Rješenja o izboru
Odbora za gospodarstvo i komunalne djelatnosti, obnovu i razvoj, te konstatirao da je
jednoglasno doneseno
Rješenje o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za
gospodarstvo i komunalne djelatnosti, obnovu i razvoj Gradskog vijeća Grada Sinja.
4.3.Odbor za međugradsku suradnju
Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Dujo Maleš u ime Odbora predložio
je Gradskom vijeću da se u Odbor za međugradsku suradnju izaberu:
1. za predsjednika: Ante Gulić (NL. Dr. Jadrijevića)
2. za zamjenika predsjednika: Stipe Perić (HDZ)
3. za člana: Zvonimir Križanac (HDZ)
4. za člana: Stipe Jadrijević-Cvrlje (SDP)
5. za člana: Sandra Kovač-Levantin (NL. Mira Bulja)
Bez rasprave, predsjedatelj je dao na glasovanje prijedlog Rješenja o izboru
Odbora za međugradsku suradnju Gradskog vijeća Grada Sinja, te konstatirao da je
jednoglasno doneseno
Rješenje o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za
međugradsku suradnju Gradskog vijeća Grada Sinja
4.4.Odbor za društvene djelatnosti
U ime Odbora za izbor i imenovanje predsjednik Odbora Dujo Maleš predložio
je članove Odbora za društvene djelatnosti:
1. za predsjednika: Ivana Šabić (NL. Dr. Jadrijevića)
2. za zamjenika predsjednika: Hrvoje Markulin (HDZ)
3. za člana: Zvonimir Križanac ( HDZ)
4. za člana: Denis Bobeta (NL. Mira Bulja)
5. za člana: Jerko Trboglav-Breko (SDP)
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Kakao nije bilo rasprave predsjedatelj je dao na glasovanje prijedlog Rješenje o
izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članove Odbora za društvene djelatnosti,
te konstatirao da je jednoglasno doneseno
Rješenje o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za
društvene djelatnosti Gradskog vijeća Grada Sinja.

4.5.Odbor za predstavke i prijedloge
U ime Odbora za izbor i imenovanje predsjednik Odbora Dujo Maleš predložio
je članove Odbora za predstavke i prijedloge:
1. za predsjednika: Denis Bobeta (NL. Mira Bulja)
2. za zamjenika predsjednika: Stipe Perić (HDZ)
3. za člana: Milan Smoljo (NL. Dr. Jadrijevića)
4. za člana: Dujo Maleš (NL. Dr. Jadrijevića)
5. za člana: Nataša Poparić (SDP)
Bez rasprave, predsjedatelj je dao na glasovanje prijedlog Rješenja o izboru
Odbora za predstavke i prijedloge Gradskog vijeća Grada Sinja, te konstatirao da je
jednoglasno doneseno
Rješenje o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za
predstavke i prijedloge Gradskog vijeća Grada Sinja.
4.6.Odbor za izbor imena ulica i trgova u Gradu Sinju
Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Dujo Maleš u ime Odbora predložio je
Gradskom vijeću da se u Odbor za izbor imena ulica i trgova u Gradu Sinju izaberu:
1. za predsjednika: Dujo Maleš (NL. Dr. Jadrijevića)
2. za zamjenika predsjednika: Denis Bezić (HDZ)
3. za člana: Ante Čarić (HDZ)
4. za člana: Jerko Trboglav-Breko (SDP)
5. za člana: Žarko Delić (NL. Mira Bulja)
Kako nije bilo rasprave predsjedatelj je dao na glasovanje prijedlog Rješenje o
izboru Odbora za izbor imena ulica i trgova u Gradu Sinju, te konstatirao da je
jednoglasno doneseno
Rješenje o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za
izbor imena ulica i trgova u Gradu Sinju.
4.7.Odbor za Program Dani Alke i Velike Gospe:
Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Dujo Maleš u ime Odbora predložio je
Gradskom vijeću da se u Odbor za Program Dani Alke i Velike Gospe izaberu:
1. za predsjednika: Sandra Kovač-levantin (NL. Mira Bulja)
2. za zamjenika predsjednika: Mladen Vidić (HSLS)
3. za člana: Hrvoje Markulin (HDZ)
4. za člana: Denis Bezić(HDZ)
5. za člana: Vesna Poljak (NL. Dr. Jadrijevića)
6. za člana: Milan Smoljo (NL. Dr. Jadrijevića)
7. za člana: Ante Gulić (NL. Dr. Jadrijevića)
8. za člana: Žarko Delić (NL. Mira Bulja)
9. za člana: Stipe Maganjić (HNS-LD)
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10. za člana: Stipe Jadrijević-Cvrlje (SDP)
U raspravi su sudjelovali vijećnici Stipe Jadrijević – Cvrlje, Milan Smoljo,
Stjepan Labrović koji su naglasili probleme kod rada Odbora za Dane Alke i Velike
Gospe u prošlom sazivu Gradskog vijeća, bio je velik broj članova Odbora, teško je bilo
organizirati sjednice Odbora, zbog nedolaska članova Odbora, radi čega se predlaže
smanjenje proširenog sastava.
Predsjedatelj je dao na glasovanje prijedlog Rješenja o izboru Odbora za
Program Dani Alke i Velike Gospe, te konstatirao da je jednoglasno doneseno
Rješenje o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za
Program Dani Alke i Velike Gospe Grada Sinja.
4.8.Odbor za borbu protiv bolesti ovisnosti
U ime Odbora za izbor i imenovanje predsjednik Odbora Dujo Maleš predložio
je članove Odbora za borbu protiv bolesti ovisnosti:
1. za predsjednika: Jerko Trboglav Breko (SDP)
2. za zamjenika predsjednika: Zvonimir Križanac (HDZ))
3. za člana: Ante Čarić (HDZ)
4. za člana: Nataša Poparić (SDP)
5. za člana: Ivana Šabić (NL. Dr. Jadrijevića)
6. za člana: Vesna Poljak (NL. Dr. Jadrijevića)
7. za člana: Denis Bobeta (NL. Mira Bulja)
Kako nije bilo rasprave predsjedatelj je dao na glasovanje prijedlog Rješenje o
izboru Odbora za borbu protiv bolesti ovisnosti , te konstatirao da je jednoglasno
doneseno
Rješenje o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za
borbu protiv bolesti ovisnosti Gradskog vijeća Grada Sinja.
4.9. Odbor za javna priznanja:
Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Dujo Maleš u ime Odbora predložio je
Gradskom vijeću da se u Odbor za javna priznanja izaberu:
1. za predsjednika: Ante Čarić (HDZ)
2. za zamjenika predsjednika: Vesna Poljak (NL. Dr. Jadrijevića)
3. za člana: Ivana Šabić (NL. Dr. Jadrijevića)
4. za člana: Miro Bulj (NL. Mira Bulja)
5. za člana: Stjepan Labrović (HDZ)
6. za člana: Denis Bobeta (NL. Mira Bulja)
7. za člana: Stipe Jadrijević-Cvrlje (SDP)
Bez rasprave, predsjedatelj je dao na glasovanje prijedlog Rješenja o izboru
Odbora za javna priznanja, te konstatirao da je jednoglasno doneseno
Rješenje o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za
javna priznanja Gradskog vijeća Grada Sinja.
4.10. Odbor za proračun i financijsku kontrolu:
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U ime Odbora za izbor i imenovanje predsjednik Odbora Dujo Maleš predložio
je članove Odbora za proračun i financijsku kontrolu:
1. za predsjednika: Stipe Perić (HDZ)
2. za zamjenika predsjednika: Ante Gulić (NL. Dr. Jadrijevića)
3. za člana: Dujo Maleš (NL. Dr. Jadrijevića)
4. za člana: Sandra Kovač-Levantin (Nl Mira Bulja)
5. za člana: Stipe Jadrijević-Cvrlje (SDP)
Predsjedatelj je otvorio raspravu.
Vijećnica Nataša Poparić predložila je da se Odbor za proračun i financijsku
kontrolu nadopuni s EU fondovima.
Vijećnici je odgovorio v.d. predstojnika Ureda Grada Igor Vidalina da se
sukladno Poslovniku Gradskog vijeća može osnovati Odbor za EU fondove.
Vijećnik Stipe Jadrijević Cvrlje zatražio je da se izmjeni Poslovnik Gradskog
vijeća jer nije u skladu s vremenom pa da se ide u proceduru za izmjene ili novi
Poslovnik.
Nakon toga predsjedatelj je dao na glasnovanje prijedlog Rješenja o izboru
Odbora za proračun i financijsku kontrolu, te konstatirao da je jednoglasno doneseno
Rješenje o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za
proračun i financijsku kontrolu Gradskog vijeća Grada Sinja.
TOČKA 5.
Prijedlog Programa Dana Alke i Velike Gospe za 2013. godinu
Predsjedatelj Hrvoje Markulin odredio je pauzu u trajanju od 20 minuta kako bi
novoizabrani Odbor za Program Dani Alke i Velike Gospe za 2013. godinu utvrdio
prijedlog Programa.
Nakon završene pauze, predsjednica Odbora za Program Dani Alke i Velike
Gospe Grada Sinja Sandra Kovač – Levantin pročitala je stav Odbora za Program Dani
Alke i Velike Gospe prema kojem je razmotren i prihvaćen većinom glasova Prijedlog
Programa „Dani Alke i Velike Gospe“ za 2013. godinu uz slijedeće amandmane:
-

da se s koncerta Udruge S.A.R.S. predviđeni iznos od 20.000,00 umanjuje
za 5.000,00 kuna te bude 15.000,00 kuna (25.-27. 07)
da se poveća iznos za Udrugu SRMA s 11.000,00 kuna na 14.000,00 kuna
(22. 07 – 23. 08)
da se u Prijedlog Programa uvrsti predstavljanje knjige “Neokaljani”
Beriskava Vukasovića Lončara s iznosom od 2.000,00 (7.08)
da se poveća iznos za Koncert – Mješoviti i Dječji zbor Grada Sinja gosti s
3.000,00 kuna na 6.000,00 kuna (20. 07)
da se poveća iznos za Koncert klasične glazbe – Branimir Norac i gosti s
1.500,00 kuna na 3.000,00 kuna (24. 07)
da se u Prijedlog Programa uvrsti predstavljanje knjige Ivana Ugrina
(prijedlog Matice Hrvatske) (25. 07)
da se poveća iznos za Koncert Gradske glazbe s 3.000,00 kuna na 4.000,00
kuna (26. 07)
da se poveća iznos za Vučkovića dječju alku s 12.000,00 kuna na 15.000,00
kuna (18.08)
da se u Prijedlog Programa uvrsti Natjecanje u sportskom ribolovu – ŠRD
“Cetina” s iznosom od 7.000,00 kuna (16. – 22. 08.).
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Nakon toga predsjedatelj je otvorio raspravu
Vijećnik Miro Bulj, u ime Kluba vijećnika Nezavisne liste Miro Bulj podnio je
amamdman da se u točki IV Prijedloga Programa Dani Alke i Velike Gospe izmjeni
ovlaštenje gradonačelnika da vrši izmjene i dopune u raspodjeli novčanih sredstava
predviđenih za pojedine manifestavije promjeni iznos od 25% na 15% ukupnog iznosa.

Vijećnik Stipe Jadrijević Cvrlje naglasio je da se svake godine servira isto,
skupljeno je sve i svašta u Prijedlog Programa, paušalno se dodjeljuju iznosi bez ikakve
kontrole, bez ikakvih kriterija, radi čega neće podržati Program. Nastavio je da se Dani
Alke i Velike Gospe i još nekoliko događanja trebaju odvojiti i bili bi okosnica ovog
Programa, a ostala događanja bila bi uvrštena u sinjsko kulturno ljeto. Istakao je da se
15. srpnja raspravlja o novom Programu, a neka događanja su već gotova. Dodao je da
su radili ustupke tijekom prethodnog razdoblja, ali na ovakvo nešto više neće pristati.
Vijećnik Denis Bobeta replicirao je vijećniku Stipi Jadrijeviću Cvrlji da su bili
četiri godine na vlasti i zašto to niste do sada napravili.
Vijećnik Stipe Jadrijević Cvrlje odgovorio je vijećniku Bobeti da su bili u koaliciji
s Nezavisnom listom dr. Jadrijevića ali protekle dvije godine nisu bili u koaliciji, a dok su
bili u koaliciji predlagali su da se Program promjeni.
Vijećnica Ivana Šabić navela je da se program mora početi osmišljavati godinu
dana prije, jer sva ova događanja nemaju turistički značaj da privuku ljude iz drugih
krajeva, nego je za mali broj ljudi.
Vijećnik Stjepan Labrović istakao je da da je greškom izostavljeno ribolovno
društvo, a ima međunarodni karakter.
Vijećnik Miro Bulj naglasio je da je razglas najveća stavka u svim programima, i
kad bi Grad kupio razglas 90% svih manifestacija bilo bi pokriveno, Grad bi bio vlasnik
i iznajmljivao bi ga, a ne bi se odnosio samo na Dane Alke i Velike Gospe i isplatio bi se
u vrlo kratkom roku. Nastavio je da nije uvrštena prezentacija knjige novinara Ugrina
“Još Hrvatska ni propala”, a događaj je koji privlači pozornost. Iznio je da su oni i SDP
čak zajednički nastojali da ključni događaji Alke i Velike Gospe spadaju u Dane Alke i
velike Gospe, a ostala događanja da budu kulturno ljeto.
Predsjednica Odbora za Dane Alke i Velike Gospe Sandra Kovač Levantin
navela je da su dovedeni pred zid i nitko na sebe ne želi preuzeti odgovornost da toga
programa nema, zato ubuduće trebaju zauzeti čvrst stav po ovom pitanju, da se vidi gdje
su utrošena ti novci.
Vijećnik Stipislav Jadrijević naveo je da se radi o mjesec i više šušura u Gradu
Sinju, svi žele sudjelovati u tome, ali nažalost nema dovoljno novca da odobrimo svima,
radi toga bi se trebao znati neki kriterij, slaže se i sa kolegom Buljem po pitanju nabave
razglasa, te predlaže da se provjeri za kupnju razglasa.
Predsjednik Gradskog vijeća Hrvoje Markulin izvjestio je da je prije dvije godine
postavio pitanje o kupnji razglasa zamjeniku gradonačelnika Zoranu Vujanoviću.
Gradonačelnik Ivica Glavan je komentirao da nisu imali ni bine pa su izdvojena
sredstva i kupljena je, može se i sada donijeti odluka da se kupi razglas.
Vijećnik Denis Bezić iznio je da je primjetio da je u programu vijećnicima najviše
smetalo da se ponavljaju događanja koji nemaju direktnu poveznicu s Alkom i Velikom
Gospom, te bi ih trebalo uvrstiti u neki drugi program, složio se s nabavkom razglasa,
jedinu primjedbu imao je na koncert Udruge S.A.R.S., a fali mu jedan veliki događan
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kojim bi se zatvorili Dani Alke i Velike Gospe. Predložio je da se na dan Alke kad su
najveće gužve ugrade koševi za smeće u ulicama, jer je smeće razbacano svagdje.
Vijećnik Miro Bulj nadopunio je da komunalni redari trebaju raditi svoj posao,
ne može se prijeći preko pijace zato što su štekati na sred pijace, na suncobranima piše
reklame, koje nemaju veze sa Sinjem, a konobari bi trebali biti obučeni u momačke
odore s kapicom.

Gradonačelnik Ivica Glavan istakao je da se sada gubi vrijeme a to je zadatak u
idućoj cijeloj godini, svi žele dati dio sebe u taj program, možemo biti sretni da ljudi za
2.000,00 kuna naprave čuda. Dodao je da nije siguran kakav je bio program za S.A.R.S.,
ali u Udrugi ih ima 30, sve visoko obrazovani ljudi, oni organiziraju taj koncert, trude se
da dovedu neke nove ljude da upoznaju njihov grad, radi čega je izetno ponosan na ovo
što se događalo protekle četiri godine.
Vijećnik Dujo Maleš replicirao je vijećniku Beziću u svezi sa smanjenjem
sredstava S.AR.S.-u za 5.000,00 kuna, te je naglasio da je u poslijednjih 10 godina
Udruga S.AR.S.organizirala taj događaj i ako su tražili 40.000,00 kuna, a odobreno je
20.000,00 kuna nema razloga da im se uzme još 5.000,00 kuna, jer to je izuzetno
kvalitetna manifestacija.
Vijećnik Zvonimir Križanac replicirao je vijećniku Malešu radi smanjenja iznosa
za S.AR.S. za koncert, da je bitno što taj događaj ima moć samofinanciranja radi
prodaje pića i hrane.
Vijećnik Jerko Trboglav-Breko konstatirao je da naš program prema drugim
programima izgleda kao mali cirkus.
Predsjednica Odbora za Program Dana Alke i Velike Gospe Sandra Kovač
Levanrin u ime Odbora objasnila je čime se vodio Odbor kad je skinuo 5.000,00 kuna
Udrugi S.A.R.S. , složili smo se da je to komercijalni dio Programa.
Vijećnica Nataša Poparić naglasila je da se sad pred samu Alku i Veliku Gospu
samo gleda zadovoljiti forma, osim toga u Odboru bi uz vijećnike trebali biti ljudi koji
daju tehničku podršku, trebala bi postojati koordinacija sa Uredom Grada koji se bavi
društvenim djelatnostima i Odborom za Program Dana Alke i Velike Gospe.
Vijećnik Milan Smoljo izvjestio je da su u prošlom sazivu usvojili kriterije
vrednovanja događaja i programa u kulturi.
Vijećnik Mladen Vidić slažio se s vijećnikom Brekom po pitanju kvalitete
programa, istakao je problem kriterija.
Vijećnik Žarko Delić izvjestio je da je prije mjesec dana Ansambl Lado bio u
Grabu i da je bilo 1000, 1500 ljudi, mišljenja je da ih gradonačeknik može lako dovesti.
Vijećnik Stjepan Labrović istakao je da su dobili materijal Crkvene svečanosti bez
ikakvog teksta, smatra da bi 5.08. kada je 18 obljetnica Oluje trebalo uvrstiti u sastavni
dio obljetnice obilježavanje 22 obljetnice napada na vojarnu i svečanu misu.
Nakon rasprave predsjedatelj je dao na glasovanje amandman vijećnika Mira
Bulja, te konstatirao da je većinom glasova (11 za ) prihvaćen amandman vijećnika Mira
Bulja.
Nakon toga predsjedatelj je dao na glasovanje Prijedlog Programa, te
konstatirao da je Gradsko vijeće većinom glasova (16 za i 5 suzdržanih) donijelo
Program Dani Alke i Velike Gospe za 2013. godinu.

Sjednica je završila s radom u 21,00 sat.
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Zapisničar:
Zdenka Vlastelica,v.r.

Predsjednik:
Hrvoje Markulin,v.r.
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