REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
G R A D S I NJ
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/14-01/10
Urbroj: 2175/01-01-13-2
Sinj, 07. travnja 2013. godine

ZAPISNIK
s 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja, održane dana 31. ožujka 2014. godine u Gradskoj
vijećnici Grada Sinja
Na sjednici je bilo nazočno 19 vijećnika Gradskog vijeća Grada Sinja.
Nazočni vijećnici: Denis Bezić, Miro Bulj, Ante Čarić, Žarko Delić, Ante Gulić, Stipe Jadrijević
Cvrlje, Stipislav Jadrijević, 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.
Vijećnici Denis Bobeta i Sandra Kovač-Levantin opravdano su odsutni..
Ostali nazočni: 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 8. sjednicu Gradskog vijeća i
pozdravio sve nazočne.
Sjednica je započela u 15,30 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» broj 02/10 i 2/13) prilazi se utvrđivanju dnevnog reda sa 8. sjednice Gradskog vijeća.
Predsjedatelj je pročitao u pozivu predloženi dnevni red.
Prije prelaska na dnevni red predsjednik Kluba vijećnika Nezavisne liste dr. Stipislava
Jadrijevića predlagatelj 16. točke dnevnog reda povukao je točku s dnevnog reda.
Vijećnik Miro Bulj predložio je dopunu dnevnog reda s točkom:
- Prijedlog Zaključka o najavi Hrvatskih voda da ne će pustiti vodu iz Cetine u Sinjsko
polje tijekom poljoprivredne sezone dok im netko ne plati.
Predsjedatelj je dao na glasovanje prijedlog vijećnika Mira Bulja za dopunu dnevnog
reda, a nakon toga utvrdio da Gradsko vijeće nije prihvatilo (3 za, od ukupno 17 nazočnih
vijećnika) prijedlog za dopunu dnevnog reda.
Budući da više nije bilo primjedbi ni prijedloga za dopunu predloženog dnevnog reda,
predsjedatelj je dao na glasovanje dnevni red i konstatirao da je većinom glasova (16 za i 1
suzdržan, od ukupno 17 nazočnih vijećnika) prihvaćen sljedeći
DNEVNI RED
1. Usvajanje Zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća,
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika,
3. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od srpanj – prosinac 2013 g.
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4. Izvješće o izvršavanju Programu održavanja komunalne infrastrukture Grada Sinja u
2013.g,
5. Izvješće o izvršavanju Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Grada Sinja u 2013.g
6. Prijedlog Odluke o dodjeli obavljanja usluge prikupljanja miješanog komunalnog
otpada i biorazgradivog otpada na području Grada Sinja
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
9. Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti
održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu: asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području
Grada Sinja
10. Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje stručnog nadzora nad
radovima asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području Grada Sinja
11. Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti
održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu: dobava vertikalne i izvedba horizontalne
prometne signalizacije
12. Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta za promet Grada Sinja
13. Prijedlog Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o socijalnoj skrbi Grada Sinja
14. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Sinja za 2014. godinu i Plan
sredstava za sufinanciranje potreba u sportu Grada Sinja za 2014. godini
15. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga o imenovanju mrtvozornika na području
Grada Sinja.

TOČKA 1.
Usvajanje Zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća održane 24. veljače 2014. godine
Predsjedatelj je upitao ima li tko primjedbi na Zapisnik sa 7. sjednice Gradskog vijeća
Grada Sinja održane 24. veljače 2014. godine.
Budući da nije bilo primjedbi na Zapisnik, predsjedatelj je dao na glasovanje Zapisnik sa 7.
sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja održane 24. ožujka 2014. godine i konstatirao da je isti
jednoglasno prihvaćen.

TOČKA 2.
Pitanja i prijedlozi vijećnika
Nakon usvajanja Zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća prišlo se na postavljanje
vijećničkih pitanja koja se odnose na rad i djelokrug rada Gradskog vijeća, odbora i drugih
radnih tijela Vijeća, gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika, Ureda Grada, 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 o radu gradonačelnika za razdoblje od srpanj – prosinac 2013 g.
Uvodno obrazloženje dala je zamjenica gradonačelnika Kristina Križanac
Vijećnik Miro Bulj, u ime Kluba vijećnika Nezavisne liste Mira Bulja istakao je da se iz
Izvješća vidi da nema strategije razvoja, ne vide se prioriteti, ne vidi se koliko je planirano a
koliko ostvareno u brojkama, na stranici broj 4. zanimalo ga je što znači da je 349 akata donio
gradonačelnik ili zamjenici, trebalo je stavit koji su rezultati alata i prijedloga, a to nije vidljivo,
spominjene se koliko je Gradsko vijeće donijelo akata, a rezultati nisu vidljivi, na str. 5 stoji da su
organizirani sastanci sa poduzetnicima, pa se postavlja pitanje koji su ostvareni rezultati tih
sastanaka.

2

Vijećniku je odgovorila zamjenica gradonačelnika Kristina Križanac da što se tiče
ostvarenog planiranog to ima u izvršenju Proračuna.
Vijećnik Miro Bulj odgovorio je da je u Izvješću trebalo to navesti, u izvješću Odjela za
prostorno uređenje uvijek se prepisiva, što se tiče Prostornog plana on je u izradi, a konačni
rezultat je da Prostorni plan nije donesen. Naveo je da je na stranicama 5 i 7 tablica trebalo je
navesti koliko je ostvareno u iznosima, a na str. 8 spominju se razni investitori u Gospodarskoj
zoni Kukuzovac, o Gospodarskoj zoni Kukuzovac bi trebala biti tematska sjednica, jer u periodu
od sedam mjeseci bila su dva preugovora. Nastavio je da što se tiče obnovljivih izvora energije
zanimala ga je izgradnja fotonaponske elektrane i da li su na zgradi Gradske uprave
fotonaponski paneli, nastavio je da na str. 8. na niti jednom mjestu nije navedeno koliki će iznos
financirati Grad, nije navedeno gdje je Grad nositelj, zatražio je da mu se objasni zašto nije
stavljeno o kolikim se iznosima radi što se tiče Grada Sinja, te koliki će biti iznosi koje će EU
preko tih projekata ostvariti. Zanimalo ga je zašto Grad Sinj nije nositelj projekta Tematskog
parka Alka.
Vijećniku je odgovorila v.d. pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje,
komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje imovinom Ankica Panza koja je objasnila da je
to isključivo Grad Sinj, jer ni jedna udruga ne može biti nositelj Tematskog parka nego Grad
Sinj, nitko ne može koristiti sredstva iz strukturnih fondova osim jedinice lokalne samouprave.
Vijećnik Miro Bulj upitao je, s obzirom da je Tematski park Alka jedan širi pojam gdje je
Viteško alkarsko društvo uključeno.
Vijećniku je odgovorila v.d. pročelnica Panza da integralna tematska cjelina Sinjska
Alka ima jedanaest podprojekata, jedan od podprojekata je alkarski muzej.
Vijećnika Mira Bulja zanimalo je koliko je sredstava predviđeno za Stazu Gospi Sinjskoj,
koliki tim ljudi to radi i tko iz Grada radi na tome.
Vijećniku je odgovorila v.d. pročelnica Panza da je obrazloženje bilo uz Proračun.
Vijećnik Miro Bulj osvrnuo se na socijalnu situaciju te konstatirao da je za socijalu
predviđeno 2.650.000,00 kuna, a za sport oko 4.000,000,00 kuna i to za profesionalni sport, te
naglasioo da Odjel za gospodarstvo nije odradio svoju ulogu, već 5 – 6 godina izvješća su
paušalna.
Vijećnik Denis Bezić istakao je da kad se čita izvješće ima se dojam da je u Gradu sve
dobro, dok s druge strane postoje zapušteni poslovni prostori, neiskorišten prostor bivše vojarne,
Gospodarska zona Kukuzovac se slabo puni i nezaposlenost je sve veća, programski cilj kao što
je jačanje poslovno gospodarske infrastrukture i privlačenje novih gospodarskih subjekata odvija
se presporo, nedovoljno se ulaže u realno ostvarive projekte koji bi morali postati nositelji
razvoja, gospodarski pripremljeni megaprojekti su stvar čekanja Sinjska alka i ex vojarna, a
njihova realizacija je privremeno odgođena, kod prvog megaprojekta vlast kasni s pripremom i
neizvlačenjem sredstava iz Proračuna EU, drugi megaprojekt ex vojarna je trebao davno zaživiti
a nije, problem nezaposlenosti može se smanjiti provođenjem gospodarske politike stvaranja
uvjeta za nova radna mjesta, sadašnja vlast nije stvorila kvalitetne preduvjete, nisu pripremili
prioritete koji bi omogućili preuvjete za napredak, nisu aktivirali strategiju mogućeg razvoja,
gledajući ulaganja u gradskom Proračunu vidljivo je da ne će ni biti veće aktivnosti u cilju
ostvarenja novih radnih mjesta u ovoj godini, nažalost gradska vlast ni za iduće izvještajno
razdoblje ne će ništa napraviti konkretno radi smanjenja nezaposlenosti, zbog teške gospodarske
situacije manjih prihoda Proračuna Grada Sinja, skidanja statusa brdsko planinskog područja i
rekordnog broja nezaposlenih, te istakao da nije zadovoljan Izvješćem o radu gradonačelnika.
Vijećnik Stipe Jadrijević Cvrlje replicirao je vijećniku Beziću da je vijećnik Bezić već
skoro godinu dana u Vijeću pa ga čudi što g. Bezić na takav način gleda na Izvješće i daje
komplimente da Grad Sinj izgleda savršeno u Izvješću a to je normalna stvar jer kako bi trebalo
napisati izvješće pa ne će sami sebe kritizirati.
Vijećnik Zvonimir Križanac složio se da Izvješće izgleda dobro, ali nije tako, osobito ga
iritiraju neke brojke koje se zna da su za cijelu godinu, a stavljaju se u razdoblje od 01. srpnja
do 31. prosinca 2013. godine, zasmetale su ga dvije stvari
1. kod obnovljivih izvora na str. 8. – postavljanje fotonaponske elektrane na Dom mladih
u Sinju, nije mu jasno zašto se još tako zove, osim toga od ravnateljice Gradske knjižnice Sinj
saznali prije 2 -3 Vijeća kako taj krov nevalja prokišnjava, a sada je čitao kako bi se izgradio
projekt i dobila suglasnost HEP – a za što će se potrošiti određeni novac i da će se na taj krov
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postavljati fotonaponske elektrane, mišljenja je da bi bilo normalno prije popraviti krov pa onda
na njega stavit nekakve elektrane.
2. iduća stvar koja ga je zanimala je ugovor o kupoprodaji zemljišta na str. 11. i koja je
to stavka bila iz Proračuna i tko je kupac a tko prodavatelj.
Vijećniku je odgovorila v.d. pročelnica Panza da je kupoprodajni ugovor sklopljen sa
Galićima na području deponija, to je iznos stalni za sve koji su tamo prodai zemlju po 40 kn/m2.
Vijećnica Nataša Poparić istakla je da joj Izvješće više zvučalo kao izvješće o radu
upravnih odjela, a ono što joj bode oči je koncepcija samog Izvješća, predložila je da bi ubuduće
trebalo izvješća objediniti sa Izvješćem gradonačelnika, što se tiče pristupnih fondova, odnosno
aktivnosti koje Grad Sinja ima po pitanju aplikacija za fondove EU, jer ne može se zaboraviti da
do 2020. godine Hrvatska ima na raspolaganju oko 8,5 milijuna € u strukovnim i kohezijskim
fondovima, zanimali su je gradski prostori i kad će Grad napraviti registar svoje imovine.
Vijećnici je odgovorila v.d. pročelnica Panza da se u Odjelu poprilično posla odnosilo
na uknjižbu imovine, ona nije zemljišno valorizirana, postupci jesu u tijeku, postoji popis onoga
što je uknjiženo, ali to nije sve i dalje se radi na tome to znači da se ne može reći da smo
zadovoljni, ima jedan dobar dio koji se odnosi na stanove, poslovne prostore i nerazvrstane ceste
najvećim dijelom ali ne sve.
Vijećnicu Natašu Poparić zanimalo je da li to može biti jedan od projekata za
financiranje za financiranje prema EU, s obzirom da se radi o jedinice lokalne samouprave.
Vijećnici je odgovorila v.d. pročelnica Panza da je to hvale vrijedan prijedlog, jer ima
dio koji nije snimljen koje bi se na ovaj način mogao realizirati jer dosta košta a to je komunalna
infrastruktura.
Vijećnik Miro Bulj upitao je da li je rješavan prostor za parking iza restorana Pinjur,
prostor koji se koristi kao parking, a Grad od toga nema ništa i što je s postorom kod
Pravoslavne crkve trebao je biti prostor za parking za što je Grad i otkupio dio zemljišta, postoji
li možda vizija izvršne vlasti Grada za taj prostor, jer se zna što bi značio taj parking za taj
sjeverozapadni dio Grada, Vrlička ulica izumire jer nema parking, pa ga zanima dokud se došlo s
rješavanjem tih prostora.
Zamjenica gradonaleknika Kristina Križanac odgovorila je da što se tiče prostora kod
Pravoslavne crkve to je definirano da će biti Težački trg u okviru tematske cjeline, a što se tiče
parkinga kod restorana Pinjur Grad nije definitivno zauzeo stav, a to će sigurno doći na Gradsko
vijeće.
Vijećnik Stipe Jadrijević Cvrlje replicirao je vijećniku Bulju da se već pet godina svaku
sjednicu pričalo o temi parkinga i otvaranju novih parkinga, a napravljen je jedan parking na
Alkarskom trkalištu i što se dobilo imaju dva parkirana auta jer čim se nešto počne naplačivati
taj parking izumire, to je takva realna slika u gradu.
Vijećnik Miro Bulj istakao je da se slaže sa većim dijelom s vijećnikom Jadrijevićem, jer
to je realnost, međutim onda treba svima isto.
Vijećnik Stjepan Labrović kazao je da u Izvješću ima stvari za pohvalit što je odrađeno, a
treba vidjeti ono što nije odrađeno i zašto nije tako, postoje tako projekti koji se nisu realizirali i
što je poduzeto da se realiziraju i zašto nisu, s tim bi izvješće bilo potpunije da se napravi
stručna analiza, mišljenja je da je u Izvješću trebalo biti i kontakti s vladom, ministarstvima i
županijom i nabrojit projekte koji su predstavljeni. Nastavio je da je na str. 7. legalizacija
objekata u vlasništvu Grada Sinja, pa ga je zanimalo što je s Nogometnim klubom Glavice da li je
ispušten, na str. 12. obrazloženje je tražio za zastupanje na sudu, Grad je sudjelovao u sudskim
postupcima da se pojasni koji su to postupci koliko je pozitivno, a koliko negativno rješeno i koji
su u tijeku rješavanja.
Vijećniku je odgovorila v.d. pročelnica Panza da je prije nekog vremena bila
Informacija, ali postupci dugo traju, ne može reći konkretno koji su to ali puno ih je.
Dodatno pojašenjenje dao je v.d. predstojnik Ureda Grada Igor Vidalina da to nisu sve
parnički predmeti gdje je Grad tuženik, tu ima predmeta uknjižbe, raznih sporova sa državnim
odvjetništvom, ima tko je nadležan za pokretanje određenih postupaka, velik dio predmeta je
zemljišno knjižni, to nisu toliko vrijednosno bitni predmeti, najviše je riječ o uknjižbi zemljišta i
žalbama o tome i ispravku uknjižbe.
Kako više nije bilo rasprave predsjedatelj je konstatirao da je Gradsko vijeće primilo na
znanje Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od srpanj – prosinac 2013 g.
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TOČKA 4.
Izvješće o izvršavanju Programu održavanja komunalne infrastrukture Grada Sinja u
2013.g,
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 Stjepan
Labrović pročitao je stav Odbora prema kojem je razmotren i prihvaća se većinom glasova
Izvješće o izvršavanju Programu održavanja komunalne infrastrukture Grada Sinja u 2013.g,
Vijećnik Miro Bulj, ispred Kluba vijećnika Nezavisne liste Mira Bulja naglasio je da je
ovo jedno od boljih izvješća a to je i na Odboru zaključeno i kako bi bilo dobro da se tako i druga
izvješća naprave na ovakav način, jer navedeni su svi podaci koliko je što koštalo i Klub vijećnika
Nezavisne liste Mira Bulja će prihvatiti Izvješće.
Vijećnik Stjepan Labrović istakao je da je na Odboru Izvješće dobilo pohvale cijelog
Odbora iz razloga što se Izvješće temelji na Proračunu Grada Sinja, sve je prikazano, pohvale
izvješću i da bi trebalo ubuduće biti ogledni primjer za ostale.
Vijećnik Denis Bezić naveo je da je Izvješće dobro napisano, osvrnuo je se na održavanje
javnih površina održavanje fontana i vodoskoka, zasmetalo mu je što se oko fontane Tri
generacije u parku očisti, ali u njoj ostane smeće i nikako se ne čisti, fontana ne radi i onečišćena
je, osvrnuo se na fontanu na Pijaci, postavljena su 4 stupa a nisu povezana, fontana na Šetalištu
Alojzija Stepinca isto ne radi, Šetalište je uređeno a fontana je ostala ista, nije se renovirala i ne
čisti se, isto je i na Trgu Franje Tuđmana također vodoskok ne radi i u njemu su nakupnije
smeća.
Vijećniku je odgovorila v.d. pročelnica Panza da niti jedna fontana u Gradu Sinju ne
radi, što se tiče čišćenja fontane Tri generacije ta fontana je predviđena za komletnu
rekonstrukciju, odvodnja ne radi, sve će se fontane pripremiti i otvoriti čim je prošao zimski
period da mogu funkcionirati, a fontana Tri generacije je u Proračunu za 2014. godinu
predviđena za rekonstrukciju.
Vijećnik Milan Smoljo kazao je da su se na Odboru svi usuglasili oko stava i činjenice da
je izvješće napravljeno jako dobro i preporuka svim budućim izvješćima da rade na ovakav
način.
Vijećnik Stipe Jadrijević Cvrlje replicirao je da se hvali nešto što je stručno rađeno,
treba kritizirat izvješća koja nisu po tom obrascu rađena.
Nakon toga predsjedatelj je dao na glasovanje Izvješće o izvršavanju Programu
održavanja komunalne infrastrukture Grada Sinja u 2013.g,, te konstatirao da je Gradsko vijeće
prihvatilo jednoglasno (18 nazoćnih vijećnika)
Izvješće o izvršavanju Programu održavanja komunalne infrastrukture Grada Sinja u
2013.g,.

TOČKA 5.
Izvješće o izvršavanju Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Grada Sinja u 2013.g
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 Stjepan
Labrović pročitao je stav Odbora prema kojem je razmotren i ne prihvaća se Izvješće o
izvršavanju Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Sinja u
2013.g
Vijećnik Miro Bulj istakao je da kako je ovo prije izvješće bilo za primjer izvješće, tako je
ovo izvješće kako se ne trebalo raditi, deziformira se vijećnike, sve se prepisiva iz godine u
godinu, kao projektiranje vodoopskrbnog sustava Zelovo, iz godine u godinu se stavlja a ništa
nije odrađeno, tako i ulica Domovinskog rata, izvješćem nije ništa kazano ,ono izvješće prije
napravljeno je kako treba, vidi se koliko treba biti sredstava, da se vidi koliko je planirano a
koliko ostvareno, svi projekti koji se prepisivaju nerealno se ubacuju u Proračun, u prošlom
sazivu bilo projektiranje Suhač – Karakašica, isto tako ulica Domovinskog rata se svake godine
prepisivala, Nezavisna lista Mira Bulja ne će prihvatiti Izvješće.
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Vijećnik Stjepan Labrović upitao je za projektiranje vodoopskrbnog sustava, koliko je u
2013. godini izvučeno sredstava od IPA programa za izradu projektne dokumentacije.
Vijećniku je odgovorila v.d. pročelnica Panza da je projektiranje vodoopskrbnog sustava
je prešlo na Vodovod i čistoću.
Vijećnik Stjepan Labrović kazao je da je u 2013. godini izrađena sekundarna
kanalizacijska mreža na području Medinjaka i u ulici Fra Ivana Filipovića Grčića, pa ga je
zanimalo koliko je izvršeno priključaka na toj dionici.
Vijećniku je odgovorila v.d. pročelnica Panza da je Vodovod i čistoća zadužen za te
priključke i samo oni mogu odgovoriti.
Vijećnik Stjepan Labrović naveo je da je kao vijećnik u prošlom sazivu dao primjedbu
na izvedbu i tražio sredstva, jer ima sano jedan priključak. To je bila želja mještana, radilo se o
70 priključaka, a sada je samo jedan priključak, zanimalo ga je da li se izašlo na lice mjesta.
Vijećniku je odgovorila v.d. pročelnica Panza da Grad nije investitor, Grad je kapitalnu
donaciju prenio sredstva na Vodovod i čistoću.
Vijećnik Stjepan Labrović upitao je što se tiče nogostupa u Donjim Glavicam koliko je po
ispostavljenim situacijama izvedeno radova u 2013. godini
Vijećniku je odgovorila v.d. pročelnica Panza da je u prošloj godini financijski je
terečena situacija na izgradnji nogostupa za 1.157.000,00 kuna i to zbog nabave materijala.
Vijećnik Stjepan Labrović komentirao je da je projektiranje ceste u ulici Domovinskog
rata 3.660.000,00 kuna, pa ga je zanimalo da li postoji projektna dokumentacija za cijelu ulicu
Domovinskog rata sa kompletnom intrastrukturom, te koliko će se sredstava utrošiti u 2014.
godini i da li postoji kompletna projektna dokumentacija.
Vijećniku je odgovorila v.d. pročelnica Panza da se nada da će se ta sredstva utrošiti, a
projektna dokumentacija obuhvaća ne samo kompletmu komunalnu infrastrukturu, nego obuhaća
i kompletan ulaz u ex vojarnu Ivaniša Nelipića i osiguranje svih priključaka za vojarnu.
Vijećnika Stjepana Labrovića zanimalo je javna rasvjeta u 2013. godini, izrađeni su
radovi na dogradnji javne rasvjete po mjesnim odborima, nije vidio di je to izrađeno i koliko je
planirano sredstava i koliko je izvršeno u postotku i na kojim lokacijama.
Vijećniku je odgovorila v.d. pročelnica Panza da je u Izvješću što je prethodilo popis
novih rasvjetnih tijela u koji mjesni odbor i koliko, radovi na uređenju javne rasvjete odnose se
na 116 novo instaliranih rasvjetnih mjesta po mjesnim odborima.
Vijećnik Stjepan Labrović naveo je da će se u 2013. godini izvršiti radovi po mjesnim
odborima, 100.000,00 kuna je predviđeno Proračunom Grada Sinja a nema postotka izvršenja,
sve je kontradiktorno.
Vijećniku je odgovorila v.d. pročelnica Panza da u Izvješću postoji Program za 2013.
godinu, postoji financijsko terećenje za 2013. godinu, koje će biti u lipnju koje će biti u izvršenju
Proračuna za 6 mjeseci.
Vijećnik Denis Bezić primjetio je da kod projektiranja izgradnje konalizacijskih kolektora
puno kuća nema spoj na kanalizacijsku mrežu i koriste se septičke jame, koje se u slučaju velikih
kiša poplave, najviše problema je u ulicama Fra Rafe Kalinića i Čurlini, kod projektiranja ceste
ponavlja se stalno ulica Domovinskog rata i stalno se odgađa, kod izgradnje nogostupa u ulici
Put Pavića da su rješene tri faze, mišljenja je da radovi odvijaju presporo, kod izgradnje i
uređenja javnih površina zašto natkrivanje Ćosinog potoka zašto nije ušlo Program, jer je
problem dio kod dječjeg igrališta koji je opasan za djecu.
Vijećniku je odgovorila v.d. pročelnica Panza da se slaže s vijećnikom jer u Ćosin potok
završavaju fekalije, septičke jame nisu hermetične pa se pune za vrije,e kiša, a to su krivi vlasnici,
poseban je problem u ulici Fra Rafe Kalinića, Grad je to mogao rješiti da je bilo razumijevanja
građana, činjenica je da se crne jame prazne u Ćosin potok.
Kako više nije bilo rasprave predsjedatelj je dao na glasovanje Izvješće o izvršavanju
Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Sinja u 2013.g, te
konstatirao da je Gradsko vijeće prihvatilo večinom glasova (9 za, 5 protiv i 1 suzdržan, od
ukupno 15 nazoćnih vijećnika)
Izvješće o izvršavanju Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Grada Sinja u 2013.g

TOČKA 6.
6

Prijedlog Odluke o dodjeli obavljanja usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada
i biorazgradivog otpada na području Grada Sinja
Uvodno obrazloženje dala je zamjenica gradonačelnika Kristina Križanac.
Predsjednik Odbora za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, obnovu i razvoj Stjepan
Labrović pročitao je stav Odbora prema kojem je razmotren i prihvaća se jednoglasno
Prijedlog Odluke o dodjeli obavljanja usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i
biorazgradivog otpada na području Grada Sinja
Kako nije bilo rasprave predsjedatelj je dao na glasovanje prijedlog Odluke o dodjeli
obavljanja usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada na
području Grada Sinja, te konstatirao da je Gradsko vijeće jednoglasno (ukupno 13 vijećnika)
donijelo
Odluku o dodjeli obavljanja usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i
biorazgradivog otpada na području Grada Sinja

TOČKA 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
Uvodno obrazloženje dala je zamjenica gradonačelnika Kristina Križanac.
Predsjednik Odbora za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, obnovu i razvoj Stjepan
Labrović pročitao je stav Odbora prema kojem je razmotren i prihvaća se jednoglasno
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
Kako nije bilo rasprave predsjedatelj je dao na glasovanje 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, te utvrdio da je Gradsko vijeće
jednoglasno (ukupno 13 vijećnika) donijelo
Odluku o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti održavanja
javnih površina u dijelu: deratizacija i dezinsekcija javnih površina, na temelju ugovora

TOČKA 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
Uvodno obrazloženje dala je zamjenica gradonačelnika Kristina Križanac.
Predsjednik Odbora za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, obnovu i razvoj Stjepan
Labrović pročitao je stav Odbora prema kojem je razmotren i prihvaća se jednoglasno
Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti
održavanja javnih površina u dijelu: sakupljanje i zbrinjavanje izgubljenih i napuštenih životinja.
U kratkoj raspravi sudjelovali su vijećnici Denis Bezić i Stješan Labrović.
Nakon toga predsjedatelj je dao na glasovanje Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će
se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javnih površina u dijelu: sakupljanje i
zbrinjavanje izgubljenih i napuštenih životinja, te utvrdio da je Gradsko vijeće većinom glasova
(za 13 i 1 suzdržan, od ukupno 14 vijećnika) donijelo
Odluku o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti održavanja
javnih površina u dijelu: sakupljanje i zbrinjavanje izgubljenih i napuštenih životinja

TOČKA 9.
Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti
održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu: asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Grada
Sinja
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Uvodno obrazloženje dala je zamjenica gradonačelnika Kristina Križanac.
Predsjednik Odbora za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, obnovu i razvoj Stjepan
Labrović pročitao je stav Odbora prema kojem je razmotren i prihvaća se jednoglasno
Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti
održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu: asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Grada
Sinja.
Nakon kratke rasprave u kojoj su sudjelovali vijećnici Miro Bulj i Ante Gulić, predsjedate
je dao na glasovanje Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne
djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu: asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području
Grada Sinja, te konstatirao da je Gradsko vijeće jednoglasno (ukupno 14 vijećnika) donijelo
Odluku o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti održavanja
nerazvrstanih cesta u dijelu: asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Grada Sinja.

TOČKA 10.
Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje stručnog nadzora nad
radovima asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području Grada Sinja
Uvodno obrazloženje dala je zamjenica gradonačelnika Kristina Križanac.
Predsjednik Odbora za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, obnovu i razvoj Stjepan
Labrović pročitao je stav Odbora prema kojem je razmotren i prihvaća se jednoglasno
Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje stručnog nadzora nad radovima
asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području Grada Sinja.
Nakon kratke rasprave u kojoj su sudjelovali vijećnici Ante Gulić, Miro Bulj i Stipe Perić,
predsjedatelj je dao na glasovanje Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti
obavljanje stručnog nadzora nad radovima asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području Grada
Sinja, te konstatirao da je Gradsko vijeće većinom glasova (13 za i 1 suzdržan, od ukupno 14
vijećnika) donijelo
Odluku o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje stručnog nadzora nad radovima
asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području Grada Sinja.

TOČKA 11.
Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti
održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu: dobava vertikalne i izvedba horizontalne prometne
signalizacije
Uvodno obrazloženje dala je zamjenica gradonačelnika Kristina Križanac.
Predsjednik Odbora za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, obnovu i razvoj Stjepan
Labrović pročitao je stav Odbora prema kojem je razmotren i prihvaća se jednoglasno
Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti
održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu: dobava vertikalne i izvedba horizontalne prometne
signalizacije.
Rasprave nije bilo pa je predsjedatelj dao na glasovanje Prijedlog Odluke o izboru osobe
kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu:
dobava vertikalne i izvedba horizontalne prometne signalizacije, te konstatirao da je Gradsko
vijeće jednoglasno (ukupno 15 vijećnika) donijelo
Odluku o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti održavanja
nerazvrstanih cesta u dijelu: dobava vertikalne i izvedba horizontalne prometne signalizacije.

TOČKA 12.
Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta za promet Grada Sinja
Uvodno obrazloženje u ime predlagatelja Kluba vijećnika SDP – HNS dala je vijećnica
Nataša Poparić.
Predsjednik Odbora za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, obnovu i razvoj Stjepan
Labrović pročitao je stav Odbora prema kojem je razmotren i prihvaća se jednoglasno
Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta za promet Grada Sinja.
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Vijećnik Miro Bulj podržao je prijedlog i mišljenja je da je bolje da se struka bavi
prometom na području Grada Sinja i da daju rješenje, možda je trebalo na Odboru za izbor i
imenovanje dostaviti osobe, trebalo je već imati ljude Savjetu.
Vijećnica Nataša Poparić odgovorila je da je sada odluka o osnivanju.
Vijećniku je pojašenje dao v.d. predstojnik Ureda Grada Igor Vidalina da je primjere u
drugim gradovima gdje su predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi Savjeta imenuju iz
redova znanstvenih i stručnih djelatnika iz područja sigurnosti prometa i državnih, županijskih
lokalnih tijela od značaja za sigurnost u cestovnom prometu, a može se kroz Odbor za izbor i
imenovanje..
Vijećnik Milan Smoljo naglasio je da ako je prijedlog nedorečen eventualno da se povuće
za slijedeću sjednicu ili da se nadopuni amandmanom, nema razloga da nedovršinmo.
Vijećnica Nataša Poparić kazalo je da analogno kako se biraju odbori tako da se bira i
Savjet, pa neka Grad uputi svim klubovima da daju prijedloge a može Grad dati svoj prijedlog.
V.d. predstojnik Ureda Grada Igor Vidalina pojasnio je da se odluka u ovom obliku može
donijeti a da se za slijedeću biraju članovi Savjeta.
Vijećnica Nataša Poparić istakla je da se u točki II doda „biranih od Gradskog vijeća“.
Zamjenica gradonačelnika Kristima Križanac naglasila je da joj je iznimno drago da se
svi slažu sa osnivanjem Savjeta, dala je jednu važnu informaciju za Savjet da se na inicijativu
vijećnika g. Maganića u suradnji sa g. Prelasom izrađen je idejni projekt koji je prezentira u
uredu Grada a radi se o kružnom toku na lokaciji ide ispod Doma mladih, D1, d219 i sve će se
pripremiti dok se imenuju članovi Savjeta.
Predsjednik Gradskog vijeća Hrvoje Markulin kazao je da ispred vijećnika HDZ neće
podržati prijedlog jer je mišljenja da nije potreban, jer tom logikom trebalo bi osnovati niz
savjeta , a on proizlazi iz jedne činjenice u Gradu Sinju a to je Istarska ulica i slijedom toga
došlo se do tog prijedloga, postoji još savjeta u Gradu koji nisu popunjeni a jako su bitni, a ne
postavlja se pitanje njihovog funkcioniranja.
Vijećnica Nataša Poparić objasnila je da nije bila Istarska ulica razlog ove inicijative,
već je razlog naveden u obrazloženju, Odluka je stara do 15 godina, treba napraviti cjelovitu
odluku o prometu i zato je Savjet bitan, naročito što pruža mogućnost da u Savjet uđu ljudi od
struke.
Predsjednik Gradskog vijeća Hrvoje Markulin odgovorio je da je Istarska ulica jedan od
ključnih momenata koji je bio presudan.
Zamjenica gradonačelnika Kristima Križanac navela je da u redovima djelatnika Grada
nema dipl.img. prometa koji bi mogao dati kvalitetno rješenje.
Nakon toga predsjedatelj je dao na glasovanje Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta za
promet Grada Sinja, te konstatirao da je Gradsko vijeće većinom glasova (11 za i 6 protiv, od
ukupno 17 nazaočnih vijećnika) donijelo
Odluku o osnivanju Savjeta za promet Grada Sinja.

TOČKA 13.
Prijedlog Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o socijalnoj skrbi Grada Sinja
Uvodno obrazloženje dao je zamjenik gradonačelnika Zlatko Ugrinm koji je naglasio da
se predloženim izmjenama želi povećati učinkovitost mjera koje Grad provodi u cilju pomaganja
socijalno ugroženih pojedinaca i obitelji, prvenstveno kroz sufinanciranje troškova stanovanja, a
prema odredbama novog Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” broj 157/13) da bi se
ostvarilo pravo na naknadu troškova za stanovanje, od sada je dovoljno biti korisnik zajamčene
minimalne naknade Centra za socijalnu skrb, a do stupanju na snagu novog Zakona ova naknada
se isplaćivala samo osobama u statusu najmoprimca – podstanarima. Dodao je da prema
podacima o broju korisnika pomoći za uzdržavanje Centra za socijalnu skrb iz 2013. godine,
očekuje se znatno povećanje broja zahtjeva u osnovu na prošlu godinu, a kako su sredstva za tu
namjenu određena Proračunom, u skladu sa Zakonom o izvršavanju proračuna i Zakonom o
fiskalnoj odgovornosti mora se smanjiti pojedinačne iznose financiranja tih troškova.
Predsjednica Odbora za društvene djelatnosti Ivana Šabić pročitala je stav Odbora
prema kojem je razmotren i ne prihvaća se Prijedlog Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o
socijalnoj skrbi Grada Sinja.
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Vijećnk Denis Bezić istakao je da se ne slaže s izlaganjem zamjenika gradonačelnika jer
je predviđeno smanjenje cijena pomoći za subvenciju troškova za električnu energiju i za pomoć
za subvenciju troškova za vodu, to je za njega preveliko smanjenje, jer ljudi koji su primali pomoć
ne će moći plaćati svoje troškove, nema ništa protiv Pravilnika, ali protiv je velikog smanjenja, a
to je jer su Proračunom određena sredstva, radi toga će predložiti amandman kako bi se
napravile određene korekcije.
Vijećicu Natašu Poparić zanimalo je zašto Odbor za društvene djelatnosti nije prihvatio
Pravilnik.
Predsjednica Odbora za društvene djelatnosti Ivana Šabić iznijela je da je ona bila za
prijedlog i da je rečeno da je donesen Zakon pa su se morale napraviti izmjene.
Predsjednik Gradskog vijeća Hrvoje Markulin, ujedno član Odbora za društvene
djelatnosti kazao je da nije sporno što se promjenio Zakon i zakonska regulativa kojoj se treba
prilagaoditi Pravilnik, sporno je što su se smanjili iznosi za subvenciranje pomoći i želio bi da ta
sredstva ostanu u okvirima kakva su bila i prije,a za to postoji rebalans.
Vijećnica Nataša Poparić naglasila je da je jedan od članova Socijalnog vijeća i
ravnatelj Centra za socijalnu skrb, a Centar raspolaže informacijom o socijalno ugroženim
građanima, radi toga ne bi se trebalo dovesti u situaciju da se daju nekome sredstva iz Gradskog
Proračuna, a da sutra ispadne da taj ima dvadeset računa, poznato joj je da se od Centra ne
može tražiti jer su to zaštićeni podaci, ali ravnatelj Centra i Socijalno vijeće moraju surađivati.
Zamjenica gradonačelnika Kristina Križanac istakla je da je ona predsjednica
Socijaknog vijeća, kao članovi su i ravnatelj Centra za socijalnu skrb, ravnatelj Zavoda za
zapošljavanje, ravnatelj Crvenog križa, podatke se objedinjuje i obrađuje pa se onda odlučuje.
V.d. predstojnik Ureda Grada Igor Vidalina pojasnio je da je prošloj sjednici Gradskog
vijeća donesen Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o socijalnoj skrbi Grada Sinja, Ured
državne uprave, njihove službe za nadzor upozorile su da je u jednom dijelu Pravilnika
ograničena primjena Zakona, a Zakon je kazao da svatko tko ima zajamčenu minimalbu naknadu
ima pravo na troškove stanovanja, a mi smo to prije ograničili za one koji imaju svoj stan, sada
se taj broj korisnika povećao, zato se moraju smanjiti ta sredstva da bi taj povećani broj bio u
okviru postojećih sredstava.
Vijećnik Jerko Trboglav Breko replicirao je da sredstva trebaju ostati ista da ne bi ispalo
da Grad Sinj nije socijalno osjetljiv i ako se za svašta daje novac zašto ne bi rebalansom dodjelili
ta sredstva za tu namjenu.
Vijećnik Miro Bulj mišljenja je da bi trebalo, s obzirom da je sve veća nezaposlenost,
nema više sredstava za zapošljavanje mladih, a Proračun je sve manji, da ostanu isti iznosi
pomoći i onda će podržat prijedlog Pravilnika.
Zamjenik gradonačelnika Zlatko Ugrin naglasio je da vjeruje da nitko nije sretan u
novonastaloj situaciji, treba se ponašati na način da se bude fiskalno odgovorno, a što se tiče
smanjenja sredstava nije Grad Sinj jedini grad koji je to napravio, napravili su i drugi gradovi u
okolici i treba se uzeti jedna stvar u razmatranje jer teško je promjeniti broj korisnika ali ako taj
broj bude prevelik može se dogoditi da se nekoliko mjeseci ne će moći isplaćivati sredstva drugim
korisnicima.
Vijećnika Stipislava Jadrijevića zanimalo je da, ako se drži toga što je kolega Ugrin
rekao i ako se probije Proračun, da li se može donijeti odluka i amandmani, a onda ide mijenjati
Proračun, a po zakonu se mora držati fiskalne odgovornosti, po tome se sada svjesno krši zakon.
Vijećnik Stipe Jadrijević Cvrlje istakao je da u Gradu postoji služba koja prati fiskalnu
godinu i dinamiku punjenja Proračuna, ukoliko sredstva budu na razini kao ranije znači ne
prijeti nikakva latentna opasnost da će se doći u probleme, ne vidi ništa sporno jer izvršna vlast
može u svakom trenutku tražiti rebalans Proračuna pa da se te pozicije ako bude potrebe i
povećaju, mora se gledati kolike su potrebe korisnika a ne da li će se na takav način uštedjeti
određena suma novca ili neće, ide se u tom smjeru da se socijalnim kategorijama omogući
kvalitetniji život sa tim novcima koje će dobit, radi toga je za to da ostane stanje kao što je bilo
ranije.
Vijećnica Nataša Poparić kazala je da se zna da dio socijale ide po odluci Socijalnog
vijeća, a postoje sredstva koja raspoređuje sam gradonačelnik, zanimalo je koliki je iznos tih
sredstava koje gradonačelnik samostalno svojom odlukom raspoređuje i da se vidi koji je to
iznos, jer je to ista pozicija.
Vijećnik Stipe Perić, u ime HDZ –a predložio je amandman
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da se u članku 2. Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o socijalnoj skrbi
Grada Sinja. točke 2. i 3. članka 10. brišu.
Zamjenica gradonačelnika se suglasila s amandmanom vijećnika Stipe Perića i sukladno
stavku 10. članka 93. Poslovnika Gradskog vijeće amandman postaje sastavni dio prijedloga.
Nakon toga predsjedatelj je dao na glasovanje Prijedlog Pravilnika o izmjeni i dopuni
Pravilnika o socijalnoj skrbi Grada Sinja, te konstatirao da je Gradsko vijeće jednoglasno (19
nazaočnih vijećnika) donijelo
Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o socijalnoj skrbi Grada Sinja.
-

TOČKA 14.
Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Sinja za 2014. godinu i Plan
sredstava za sufinanciranje potreba u sportu Grada Sinja za 2014. godini
Uvodno obrazloženje dao je predstavnik Športske zajednice Jozo Delaš.
Predsjednica Odbora za društvene djelatnosti Ivana Šabić pročitala je stav odbora
prema kojem je razmotren i prihvaća se prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Sinja
za 2014. godinu i Plan sredstava za sufinanciranje potreba u sportu Grada Sinja za 2014. godini
Vijećnik Denis Bezić naglasio je da bi bilo dobro vidjeti prihode svih 25 klubova da se
vidi točno koliko oni dobivaju od ulaznica, sponzora i od treniranja djece, bilo bi dobro da su
prikazani rashodi tih klubova kako plaćaju troškove sudaca, troškove natjecanja, troškove
održavanja sportske opreme, jer toga u ovom Programu nema, zanimaju ga zdravstveni pregledi
sportaša, u rezervi je predviđeno 75.000,00 pa ga zanima po kojem je to modelu predviđen baš
taj iznos i tko obavlja te preglede i gdje se obavljaju. Nastavio je da je za grijanje dvorane
predviđeno 18.000,00 kn, zanimalo ga je što to znači kad se dvorana grije je li za treniranja djece
ili kad su utakmice. Istakao je da je za udruge izvan Zajednice predviđeno je 75.000,00 kn, nisu
navedene te udruge radi toga ga je zanimalo koje su to udruge izvan članstva zajednice.
Vijećniku je odgovorio predstavnik Športske zajednice Jozo Delaš da što se tiče
sporstkih pregleda napravljen je ugovor sa dr. Tociljem koji u Sinju obavlja preglede, to je
spasilo sve klubove jer su pregledi bili puno veći, jedan pregled u pravilu košta minimalno oko
150kn po sportašu a moraju tijekom godine biti 2 pregleda, što se tiče grijanja sportske dvorane
sredstva su predviđena za grijanje dvorane kad su utakmice, a što se tiče prihoda od klubova od
članarina, prodaje ulaznica i dr. svi klubovi moraju predati zahtjev u kojem pišu planirani
prihodi i planirani rashodi i to su manje više svi klubovi napravili da bi dobili sredstva, rečeno
da već 3 godine vijećnici nisu dobili te zahtjeve a da jesu vidjeli bi prihode i rashode i po izvješću
što se realiziralo,to postoji u Športskoj zajednici i to se može zatražiti za bilo koji klub.
Vijećnik Denis Bezić replicirao je za grijanje dvorane, žao mu je što se ne pokriva
grijanje prilikom treninga djece preko zime, jer to nisu regularni uvjeti i jesu li se Športskoj
zajednici javljali roditelji koji plaćaju troškove treninga kod klubova koji su članovi Športske
zajednice a ne mogu plaćati troškove treninga.
Vijećniku je odgovorio predstavnik Športske zajednice Jozo Delaš da kad bi procijenio da
netko ne može platiti nije ni tražio od te osobe nego bi gledao pomoći i to rade svi klubovi, a
športskoj zajednici se nitko takav nije javio, nego se to riješava sa klubom.
Tajnik Športske zajednice Mladen Pavić kazao je da je igrao 20 godina košarku i nikad
se nije grijalo, jer to su veliki troškovi, grijalo se samo kad su utakmice jer se moralo.
Vijećnika Mira Bulja zanimalo je gdje je ambulanta gdje se pregledavaju djeca.
Vijećniku je odgovorio tajnik Športske zajednice Mladen Pavić da preglede obavlja dr.
Tocilj iz Splita a ambulanta je u Vrličkoj ulici, on radi u Splitu, a na području Sinja nema niti
jednog doktora sportske medicine, on je za seniore, a malu djecu pregledava dr. Edo Boban.
Vijećnik Miro Bulj istakao je da je NK Junak otišao u treću ligu, a godinama su
milijunski iznosi išli za igrače a i trenere sa strane, a nisu bili ništa bolji, a to je veliki promašaj,
bilo bi puno bolje da se ulagalo u mlade jer to je osnova svega, predložio je da budu
profesionalni treneri u Športskoj zajednici koji će trenirati svu djecu i da imaju plaću iz Grada,
jer najveći dio tereta pada na djecu a i ne zna se kolike su članarine, imali bi plaćenog trenera iz
proračunskih sredstva, djeca bi plaćala manju članarinu. Mišljenja je da do sada Športska
zajednica nije se dobro odnosila prema sredstvima jer je većina išla prema profesionalnom
sportu a to je vidljivo iz NK Junak kojemu je otišao velik dio sredstava, a nisu se stvorili novi
igrači, nisu se zaštitili igrači koji se prodaju, uprave su bile svrha same sebi i nisu donosili

11

sredstva, žalosno je da su neki trgovački lanci drugima sponzori a da u nas nitko nije spreman
naći sponzore.
Vijećniku je odgovorio predstavnik Športske zajednice Jozo Delaš da što se tiče
prijedloga da trenera plaća Športska zajednica to je jednostavno nemoguće jer subotom i
nedjeljom su utakmice pa ne može jedan trener biti na 4, 5 mjesta gdje se igra, što se tiće Junaka
slaže se s Mirom da Cetinska krajina može imati svoje igrače, možda jedan dva sa strane, ali to
je politika kluba.
Vijećnik Miro Bulj pojasnio je da se ne govori o jednom treneru nego iz tih sredstava što
se daju da budu treneri.
Vijećnica Nataša Poparić složila se sa vijećnikom Buljem da treba kod prodajnih centara
tražiti sponzore jer ovaj iznos od 4.200.000,00 kn za sport to je u ovim uvjetima u kojima je Grad
jako puno, ali s obzirom na to da je ovaj Grad Grad sporta a očito ne smijemo baš puno oko toga
diskutirati, mišljenja je da je to puno, postojao je običaj da se podnosi izvješće Gradskom vijeću i
voljela bi da se ta praksa nastavi, ako ništa bar sa udrugama od posebnog interesa za Grad Sinj,
s druge strane Gradsko vijeće prije par godina donijelo je odluku o formiranju Odbora za
financije koji bi trebao pratiti proračunska sredstva koja se troše iz proračuna, zanima je kad je
zadnji put bilo izvješće Odbora i da se napravi. Zanimala ju je stavka rezerve, tko određuje
stavku i kako se raspoređuje i tko raspoređuje sredstva udrugama izvan članstva zajednice.
Vijećnici je odgovorio tajnik Športske zajednice Mladen Pavić da sredstva raspoređuje
Športska zajednica a to su izvanredni slučajevi.
Vijećnica Nataša Poparić upitala je što je sa ljudima pojedincima sportašima koji imaju
potrebu za nekim sredstvima tko im to dodjeljuje.
Vijećnici je odgovorio tajnik Športske zajednice Mladen Pavić da sredstva prema potrebi
daje Zajednica s tim da se podnese zahtjev .
Vijećnica Nataša Poparić predložila je da se podnesu izvješća udruga od posebnog
interesa.
Vijećnik Zvonimir Križanac replicirao je da se ne odnosi samo na udruge od posebnoga
interesa nego sve koji dobiju iznad 100.000,00 kn, jer je to ipak značajan iznos.
Vijećnik Stjepan Labrović pohvalio je sportske djelatnike jer zna se koliko ti ljudi imaju
odgovornosti i troše svoje slobodno vrijeme, nema primjedbu na raspodjelu sredstava koju je
napravila Športska zajednica, mišljenja je da su zapostavljeni mladi u klubovima i Športska
zajednica treba imati više nadzora nad klubovima, predložio je, s obzirom na činjenicu da postoje
pioniri i juniori i mlađi uzrast, da se u jednim sportskim klubovima na području grada Sinja koji
se financiraju iz Proračuna, da bude ista visina članarine za sve klubove, jer svi imaju dotaciju iz
Grada Sinja, a jedan klub naprati jedan iznos a drugi drugi, a trebalo bi biti isto po uzrastima,
jer su neki u neravnopravnom položaju.
Vijećniku je odgovorio tajnik Športske zajednice Mladen Pavić da su to škole u sustavu
klubova i uglavnom ti treneri rade s tom djecom i naplaćuju svoj rad iz članarina.
Sportski djelatnik Branko Matić istakao je da se ne može generalizirati sva zbivanja koja
su navedena, mišljenja je da bi Športska zajednica trebala više kontrolirati klubove, da se vidi da
netko misli na njih.
Vijećnik Ante Gulić kazao je da je slušao izlaganja kolega u kojima je izneseno mnogo
neistina, mišljenja je da ne poznaju materiju NK Junak, klub da bi se natjecao u nekom rangu
mora ispunjavati određene kriterije, priča se o sponzorima, kad se ide do sponzora u konačnici
on želi reklamu, uprava ide u tom mjeru i nije korektno generalizirati uprave, u upravi ima
dobrih ljudi koji žele pomoći i koji se žrtvuju za klub. Dodao je da što se tiče financiranja kluba
najviše pridonosi Grad Sinj to je istina, ali jasno da donirana sredstva nisu dovoljna da bi se
osigurao kvalitetan rad kluba na svim razinama, od strane uprave ulaže se veliki trud da bi se
dodatno osigurala sredstva, što se tiče socijalne osjetljivosti u školi nogometa pri NK Junak koja
djeca ne mogu platiti članarinu oni se obraćaju članovima kluba i izlazi im se maksimalno u
susret, sama škola nogometa sastoji se od više dobnih kategorija, voditelji ulažu maksimalan trud
da bi ostvarili što bolje rezultate, klub je naslijedio veliki dug koj se otplaćuje od redovnih
sredstava, novi su u upravi pa je zamolio kolege da pomognu u tražanju sponzora.
Vijećnik Miro Bulj replicirao je vijećniku Guliću da je cijela uprava politički
delegirana, veća sredstva idu profesionalcima a me mladima u koje se treba uložiti jer da je se u
mlade ulagalo ne bi Junak bio u trećoj ligi, ulagalo se krivo i rezultat je takav kakav je.
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Vijećnika Žarka Delića zanimalo je koliko Športska zajednica ima članova i kad su
izborne skupštine i tko ih predlaže.
Vijećniku je odgovorio tajnik Športske zajednice Mladen Pavić da Športska zajednica
broji 24 člana, članovi Športske zajednice su predsjednici ili predstavnici svake udruge koji
biraju upravni odbor.
Vijećnik Stipe Jadrijević Cvrlje osvrnuo se na četiri godine Programa, ukupno gledajući
da su dodjeljena sredstva itekako značajna s obzirom na Proračun i nerealma, pohvalio je
upravu KK Alkar zbog potpisanog sponzorskog ugovora, osim ovih iznosa postoje i iznosi
predstavnika izvršne vlasti, pa uz ova sredstva dodjeljuju i druga sredstva a novaca nikad dosta,
Proračun je takav kakav je a zadovoljiti sve apetite to je nemoguće, jer previše je klubova.
Nastavio je da postoje pojedinci koji nisu u nekom sustavu kolektiva i trebalo bi ih na neki način
honorirati, a ne ih prepustiti stihiji, mišljenja je da je u odnosu na protekle 4 godine Program
poprilično objektivan i racionalan, vijećnici SDP –a imaju 5 amandmane.
Nakon rasprave prišlo se na predlaganje amandmana i izjašnjavanje predstavnika
predlagatelja i zamjenice gradonačelnika o njima, odnosno glasovanje o onima sa kojima nisu
suglasni.
Amandmani SDP -a
Amandman 1.
Da se financijska sredstva predložena za Šahovski klub Sinj sa predviđenih 12.672,00 kn
povećaju za 2.000,00 kn, a da se za taj iznos umanje sredstva Atletskom klubu Sinj,
Predstavnik predlagatelja Jozo Delaš i zamjenica gradonačelnika Kristina Križanac su
se suglasili sa 1. amandmanom SDP – a i sukladno stavku 10. članka 93. Poslovnika Gradskog
vijeće amandman postaje sastavni dio prijedloga.
Amandman 2.
Da se financijska sredstva predviđena za Gimnastički klub Sinj sa predviđenih 24.750,00
kn povećaju za 8.000,00 kuna, a da se za taj iznos umanje sredstva Atletskom klubu Sinj.
Predstavnik predlagatelja Jozo Delaš i zamjenica gradonačelnika Kristina Križanac su
se suglasili sa 2. amandmanom SDP – a i sukladno stavku 10. članka 93. Poslovnika Gradskog
vijeće amandman postaje sastavni dio prijedloga.
Amandman 3.
Da se u okviru Programa osigura 8.000,00 kn za Školu košarke „Alkar“, a da se za taj
iznos umanje sredstva NK Tekstilac.
Predstavnik predlagatelja Jozo Delaš i zamjenica gradonačelnika Kristina Križanac su
se suglasili sa 3. amandmanom SDP – a i sukladno stavku 10. članka 93. Poslovnika Gradskog
vijeće amandman postaje sastavni dio prijedloga.
Amandman 4.
Da se kroz rezervu Programa sredstva osim za klubove i športske kolektive mogu dijeliti i
pojedincima što do sada nije bila praksa.
Predstavnik predlagatelja Jozo Delaš i zamjenica gradonačelnika Kristina Križanac su
se suglasili sa 4. amandmanom SDP – a i sukladno stavku 10. članka 93. Poslovnika Gradskog
vijeće amandman postaje sastavni dio prijedloga.
Amandman 5.
Da se za Ženski nogometni klub Glavice, koji je sada u okviru NK Glavice, sredstva u
iznosu os 20.000,00 kuna izdvoje i budu zasebno za Ženski nogometni klub.
Predstavnik predlagatelja Jozo Delaš i zamjenica gradonačelnika Kristina Križanac su
se suglasili sa 5. amandmanom SDP – a i sukladno stavku 10. članka 93. Poslovnika Gradskog
vijeće amandman postaje sastavni dio prijedloga.

13

Amandman vijećnika Denisa Bezića
Predlaže se da se iz rezerve – udruge izvan članstva Športske zajednice, kojoj su na
temelju Zakona o športu („Narodne novine“ broj 71/06) raspoređena sredstva u iznosu od
75.000,00 kn skine iznos od 10.000,00 kn te da se taj iznos preraspodijeli u Nogometni klub
Junak.
Predstavnik predlagatelja Jozo Delaš i zamjenica gradonačelnika Kristina Križanac nisu se
suglasili sa amandmanom vijećnika Denisa Bezića, pa je predsjedatelj dao na glasovanje
amandman vijećnika Denisa Bezića, te konstatirao da nije prihvaćen (za 8 glasova, od ukupno 19
nazočnih vijećnika ).
Amandman vijećnika Stjepana Labrovića i Ante Čarića
Da se umanji stavka: Tekuća reterva za 27.500 kn i da se za taj iznos povećaju slijedeće
stavke:
UVEĆANJE STAVKI:
1.

Škola nogometa Brnaze za 6.000,00 kn

Predstavnik predlagatelja Jozo Delaš i zamjenica gradonačelnika Kristina Križanac nisu se
suglasili sa 1. amandmanom vijećnika Stjepana Labrovića i Ante Čarića, pa je predsjedatelj dao
na glasovanje amandman vijećnika, te konstatirao da nije prihvaćen (za 8 glasova, od ukupno 19
nazočnih vijećnika ).
2.

Borilačji klub TANG SOO DO Sinj za 3.500,00 kn

Predstavnik predlagatelja Jozo Delaš i zamjenica gradonačelnika Kristina Križanac nisu se
suglasili sa 2. amandmanom vijećnika Stjepana Labrovića i Ante Čarića, pa je predsjedatelj dao
na glasovanje amandman vijećnika, te konstatirao da nije prihvaćen (za 8 glasova, od ukupno 19
nazočnih vijećnika ).
3.

Nogometni klub Tekstilac Sinj za 6.000,00 kn

Predstavnik predlagatelja Jozo Delaš i zamjenica gradonačelnika Kristina Križanac nisu se
suglasili sa 3. amandmanom vijećnika Stjepana Labrovića i Ante Čarića, pa je predsjedatelj dao
na glasovanje amandman vijećnika, te konstatirao da nije prihvaćen (za 8 glasova, od ukupno 19
nazočnih vijećnika ).
4.

Rukometni klub Kamičak ua 6.000,00 kn

Predstavnik predlagatelja Jozo Delaš i zamjenica gradonačelnika Kristina Križanac nisu se
suglasili sa 4. amandmanom vijećnika Stjepana Labrovića i Ante Čarića, pa je predsjedatelj dao
na glasovanje amandman vijećnika, te konstatirao da nije prihvaćen (za 8 glasova, od ukupno 19
nazočnih vijećnika ).
NOVE STAVKE:
5.

Boćarski klub Pržina Turjaci 6.000,00 kn.

Predstavnik predlagatelja Jozo Delaš i zamjenica gradonačelnika Kristina Križanac nisu se
suglasili sa 5. amandmanom vijećnika Stjepana Labrovića i Ante Čarića, pa je predsjedatelj
dao na glasovanje amandman vijećnika, te konstatirao da nije prihvaćen (za 9 glasova, od
ukupno 19 nazočnih vijećnika ).
Nakon amandmana predsjedatelj je dao na glasovanje Prijedlog Programa javnih
potreba u sportu Grada Sinja za 2014. godinu i Plan sredstava za sufinanciranje potreba u
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sportu Grada Sinja za 2014. godini u cjelini, te konstatirao da je Gradsko vijeće Grada Sinja
većinom glasova (11 za, 1 protiv i 7 suzdržanih, od ukupno 19 nazoćnih vijećnika) donijelo
Program javnih potreba u sportu Grada Sinja za 2014. godinu i Plan sredstava za
sufinanciranje potreba u sportu Grada Sinja za 2014. godini

TOČKA 15.
Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga o imenovanju mrtvozornika na području
Grada Sinja.
Uvodno obrazloženje dao je v.d predstojnik Ureda Grada Igor Vidalina.
Predsjednik Odbora za izbor i imenovanje Dujo Maleš pročitao je stav Odbora prema
kojem je razmotren je i prihvaća se jednoglasno prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga za
imenovanje Brace Boškovića, doktora medicine iz Sinja za mrtvozornika za područje Grada
Sinja.
Rasprave nije bilo pa je predsjedatelj dao na glasovanje Prijedlog Zaključka o
utvrđivanju prijedloga o imenovanju mrtvozornika na području Grada Sinja, te konstatirao da je
Gradsko vijeće jednoglasno (ukupno 19 vijećnika) donijelo
Zaključak o utvrđivanju prijedloga za imenovanju Brace Boškovića, doktora medicine iz
Sinja za mrtvozornika na području Grada Sinja.
.

Sjednica je završila s radom u 21,00 sat.

Zapisničar:
Zdenka Vlastelica,v.r.

Predsjednik:
Hrvoje Markulin,v.r
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