REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
G R A D S I NJ
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/13-01/123
Urbroj: 2175/01-01-13-2
Sinj, 02. sprnja 2013. godine
Z A PIS N I K
s Konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja, održane dana 28. lipnja 2013. godine
u Gradskoj vijećnici Grada Sinja
Sjednici, po ovlaštenju predstojnika Ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji
Veljana Radojkovića predsjeda voditeljica Ispostave Ureda državne uprave u Sinju Marija Milošević,
dipl.oec., do utvrđivanja člana Gradskog vijeća Grada Sinja koji će predsjedavati sjednicom do izbora
predsjednika u skladu sa čl. 87. st. 4. Zakona o lokalnim izborima.
Zapisničar: Zdenka Vlastelica, viši stručni suradnik u Uredu Grada
Sjednica je počela u 15,00 sati.
Nakon uvodnih pozdravnih riječi, Marija Milošević zamolila je v.d. predstojnika Ureda Grada
Igora Vidalinu da izvrši prozivku izabranih članova Gradskog vijeća sukladno službenim podacima
Gradskog izbornog Povjerenstva o izboru članova za Gradsko vijeće od 19. svibnja 2013. godine.
Nakon izvršene prozivke, predsjedateljica je utvrdila da su sjednici nazočni svi izabrani
vijećnici, te da Gradsko vijeće može početi s radom.
Nakon toga, predsjedateljica Marija Miloševići iznosi prijedlog dnevnog red
ovlaštenog sazivača konstituirajuće sjednice predstojnika Ureda državne uprave u Splitsko –
dalmatinskoj županiji Veljana Radojkovića, kako slijedi
DNEVNI RED
(utvrđivanje kvoruma)
1. Izbor Mandatne komisije,
2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata,
- utvrđivanje člana predstavničkog tijela koji će predsjedavati sjednicom do izbora
predsjednika,
- svečana prisega,
3. Izbor Odbora za izbor i imenovanja,
4. Izbor predsjednika i potpredsjednika predstavničkog tijela.
Predsjedateljica Marija Milošević je konstatirala da su izabrani vijećnici jednoglasno
prihvatili predloženi dnevni red.
Prije prelaska na dnevni red predstojnik Ureda Grada Igor Vidalina upoznao je vijećnike s
mišljenjem Ministarstva uprave na upit o tome da je nova konstiturajuća sjednica ponovo sazvana
po ovlaštenju predstojnika Ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji i u dnevni red su

uvrštene točke dnevnog reda koje su već donesene na sjednici Gradskog vijeća od 17. lipnja 2003.
godine.
U Mišljenju Ministarstva uprave navodi se da, s obzirom da se radi o konstituirajućoj sjednici
(neovisno o činjenici da je riječ o novoj konstituirajućoj sjednici budući da prvi put predstavničko
tijelo nije konstituirano), potrebno je da sve točke dnevnog reda konstituirajuće
sjednice
budu
raspravljene, dakle ukoliko nema primjedbi u odnosu na izbor obavljen 17. lipnja 2013. godine, te isti
budu zaspisnički konstatirani

TOČKA 1.
Izbor Mandatne komisije
Predsjedateljica Marija Milošević konstatirala je da je na konstutirajućoj sjednici 17.
lipnja 2013. godine doneseno Rješenje o izboru predsjednika i dva člana Mandatne komisije
Gradskog vijeća Grada Sinja u sastavu:
1. Stipe Perić - predsjednik
2. Nataša Poparić - član
3. Vesna Poljak – član.
Nakon toga predsjedateljica Marija Milošević otvorila je raspravu, kako nije bilo
primjedbi i prijedloga predsjedateljica je konstatirala da je na konstutirajućoj sjednici 17.
lipnja 2013. godine doneseno Rješenje o izboru predsjednika i dva člana Mandatne komisije
Gradskog vijeća Grada Sinja u sastavu:
1. Stipe Perić - predsjednik
2. Nataša Poparić - član
3. Vesna Poljak – član.

TOČKA 2.
Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata,
- utvrđivanje člana predstavničkog tijela koji će predsjedavati sjednicom do izbora
predsjednika,
- svečana prisega,
Predsjedateljica Marija Milošević konstatirala je da je na konstutirajućoj sjednici 17.
lipnja 2013. godine donesen Zaključak o primanju na znanje Izvješća Mandatne komisije
Gradskog vijeća Grada Sinja.
Otvorila je raspravu, kako nije bilo rasprave predsjedateljica je konstatirala da je na
konstutirajućoj sjednici 17. lipnja 2013. godine donesen Zaključak o primanju na znanje
Izvješća Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada Sinja.
- utvrđivanje člana predstavničkog tijela koji će predsjedavati sjednicom do izbora
predsjednika
Predsjedateljica Marija Milošević konstatirala je da je na konstutirajućoj sjednici 17.
lipnja 2013. godine donesen Zaključak kojim se utvrđuje član Gradskog vijeća Hrvoje
Markulin koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika Gradskog vijeća
Otvorila je raspravu, kako nije bilo rasprave predsjedateljica je konstatirala da je na
konstutirajućoj sjednici 17. lipnja 2013. godine donesen Zaključak o utvrđivanju člana
Gradskog vijeća Hrvoja Markulina koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika
Gradskog vijeća.

-

svečana prisega

Predsjedatelji Hrvoje Markulin konstatirala je da su na konstutirajućoj sjednici 17.
lipnja 2013. godine vijećnici Gradskog vijeća položili prisegu

TOČKA 3.
Izbor Odbora za izbor i imenovanja
Predsjedatelj Hrvoje Markulin konstatirao je da je na konstutirajućoj sjednici 17.
lipnja 2013. godine doneseno Rješenje o imenovanju Odbora za izbor i imenovanje
Gradskog vijeća Grada Sinja u sastavu:
1. Dujo Maleš, za predsjednika,
2. Denis Bezić, za člana,
3. Mladen Vidić, za člana,
4. Miro Bulj, za člana,
5. Stipe Jadrijević – Cvrlje, za člana.
Nakon toga otvorio je raspravu, rasprave nije bilo pa je konstatirao je da je na
konstutirajućoj sjednici 17. lipnja 2013. godine doneseno Rješenje o imenovanju Odbora za
izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Sinja u sastavu:
1. Dujo Maleš, za predsjednika,
2. Denis Bezić, za člana,
3. Mladen Vidić, za člana,
4. Miro Bulj, za člana,
5. Stipe Jadrijević – Cvrlje, za člana.

TOČKA 4.
Izbor predsjednika i potpredsjednika predstavničkog tijela
Predsjedatelj Hrvoje Markulin odredio je pauzu u trajanju od 10 minuta kako bi
Odbor za izbor i imenovanja utvrdio prijedlog za predsjednika Gradskog vijeća.
Nakon završene pauze, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Dujo Maleš pročitao
je prijedlog kandidata za predsjednika Gradskog vijeća po abesednom redu kako slijedi:
1. Miro Bulj,
2. Hrvoje Markulin,
3. Milan Smoljo.
Predstojnik Ureda Grada Igor Vidalina upoznao je vijećnike s načinom glasovanja
prema Poslovniku Gradskog vijeća.
Nakon toga prešlo se na glasovanje
1. Predsjedatelj je dao na glasovanje prijedlog da vijećnik Miro Bulj bude
predsjednik Gradskog vijeća, te je konstatirao da Gradsko vijeće većinom glasova ( 6
“za“ 15 “suzdržanih“) nije prihvatilo prijedlog.
2. Predsjedatelj je dao na glasovanje prijedlog da vijećnik Hrvoje Markulin bude
predsjednik Gradskog vijeća, te je konstatirao da Gradsko vijeće većinom glasova ( 7
“za“ 14 “suzdržanih“) nije prihvatilo prijedlog.

3. Predsjedatelj je dao na glasovanje prijedlog da vijećnik Milan Smoljo bude
predsjednik Gradskog vijeća, te je konstatirao da Gradsko vijeće većinom glasova ( 7
“za“ 14 “suzdržanih“) nije prihvatilo prijedlog.
Budući da ni jedan predloženi kandidat nije dobio potrebnu većinu glasova, sukladno
članku 14. Poslovniku Gradskog vijeća Grada Sinja slijedi ponovljeno glasovanje u kojem
sudjeluju kandidati sa najvećim brojem glasova i to:
1. Hrvoje Markulin i
2. Milan Smoljo
Vijećnica Nataša Poparić istakla je da moramo konstituirati ovo Gradsko vijeće i
izabrati predsjednika Gradskog vijeća, jer se zaboravlja što nas čeka slijedeći mjesec i po
dana.. To znači ako se danas ne konstituira Gradsko vijeće to će biti prvi put u povijesti da
dočekamo Dane alke i Velike Gospe bez Gradskog vijeća i bez predsjednika Gradskog
vijeća, i ukoliko se ovo ne donese mi ćemo se osmi mjesec pripremati za kampanju. Navodi
da ako ništa drugo da se stave imena u kakvu posudu i izvuči ime za koje ćemo glasati.
Vijećnik Stipislav Jadrijević naveo je da njima nije u interesu da se Gradsko vijeće ne
formira.Apelira još jednom da se sjedne za stol i da se dogovorimo, jer ne stvorimo li čvrstu
većinu, koaliciju ovo Vijeće ne će funkcionirat.i Grad će se naći u velikim problemima.
Smatra da nema ništa loše da se formira koalicija, jedna stabilna većina.
Vijećnica Nataša Poparić odgovorila je da ne treba pozivat na koaliciju niti koalicije
treba biti ako se ne želi. Predlaže da se dogovore i izaberu predsjednika Gradskog vijeća, ako
se vi dogovorite mi ćemo podržati.
Vijećnik Miro Bulj smatra da, s obzirom da Lista dr. Jadrijevića i HDZ kažu da su
pobjednici ovih izbora, da bi trebali preuzet odgovornost i da se dogovore, da sjednu za stol,
jer nema se smisla treći put sastajati, jer građanima je puna kapa problema.
Vijećnik Jakov-Željko Prelas iz je da danas odavde moramo izaći sa izabranim
predsjednikom, dvije osobe su ostale u igri i nećemo biti pametniji za sedam i četrnaest dana,
za to je da se izabere predsjednik Gradskog vijeća.
Vijećnik Mladen Vidić repricirao je vijećniku Miru Bulju da je bio i drugi krug i da
nije prošao , u drugom krugu moglo glasat između ova dva kandidata. Nastavlja da su liste
SDP-a i Mira Bulja dobili 1.500,00 glasova i da imaju odgovornost.
Vijećnica Nataša Poparić replicirala je da ne može dignut ruku za HDZ. Dodaje da su
bili u koaliciji s Nezavisnom listom i iz nje su izišli prije podinu i po dana, ali se još uvijek
misli da ih mi podržavamo. Iznosi da je odgovornost na svima vama da se dogovorite, a mi
ćemo podržati vaš prijedlog.
Vijećnik Stipislav Jadrijević istakao je da je HDZ dao svoj kandidata, mi smo dali
svog kandidata i mi Nrzavisna lista u drugom krugu ne tražaimo nikakvu koaliciju, tražimo da
podržite našeg kandidata, tako će tražiti kolege iz HDZ-a, vi ocijenite po savjesti koji je od
ova dva kandidata bolji i neka se demokratski izabere, može i tajno. Smatra da se danas treba
izabrati predsjednik Gradskog vijeća
Vijećnik Dujo Maleš istakao je da nitko tko ovdje sjedi ne smije reći da je
odgovornost na bilo kome drugom nego na njemu osobno
Vijećnik Jakov-Željko Prelas iznio je da ne glada ovdje ni nezavisne ni HDZ ni HSLS
već gleda ljude poimenično i dodaje da danas namjerno ne želi glasati za kandidata HDZ-a, ne
zato što ja imam nešto protiv njega, nego zato što su se prije izjasnili da neće koalitati sa SDPom.
Predsjedatelj Hrvoje Markulin replicirao je vijećniku Prelasu da je u nekoliko navrata
rekao da je on nezavisni kandidat i da ne postoji jednakosti između njega i SDP-a.

Vijećnik Stjepan Labrović je istakao da treći put nećemo biti pametniji nego do sada,
okrenimo se budućnosti i izaberimo predsjednika Gradskog vijeća, jer ovaj Grad ima
problema i kao što je napomenula vijećnica Poparić imamo Dane Alke i Velike Gose.
Vijećnik Stipe Jadrijević – Cvrlje naveo je da je nositelju Liste Stipislava Jadrijevića
prioritet pri nastavljanju ovoga Vijeća izbor predsjednika Gradskog vijeća, neki koalicijski
dogovor, a očito je da do takvog dogovora ne će doći. Smatra da bi po njemu nezavisna lista,
kao ona koja iznjedrila gradonačelnika trebala pokazati najveću odgovornost prema Gradu.
Pita zašto gospodin Jadrijević ne bi povukao svog kandidata pa da izaberemo onu opciju koja
ima najveći broj vijećničkih mandata u ovom vijeću, a da se poslije dogovori koalicija
nezavisnih lista pa se može predsjednik vijeća koji sada bude izabran i izmjeniti, a nama u
SDP-u nije prioritet da mi stvaramo većinu niti je to prioritet HDZ-u.. Nastavlja da i Lista
HDZ-a i Lista Mira Bulja isto mogu ostvariti većinu i izabrat predsjednika Gradskog vijeća,
postoje razne kombinacije, ali logično bi bilo da je onima koji obnašaju izvršnu vlast u
interesu oformiti buduću koaliciju.
Vijećnik Stipislav Jadrijević podsjetio je da su oni nažalost pokušali stvoriti većinu ali
do sada nisu uspjeli, jer za dogovor je potrebno dvoje i s obzirom da je takva situacija
predlaže da se glasa tajno, a Vijeće treba prihvatiti jer imamo potpise 13 vijećnika za tajno
glasovanje.
Vijećnik Stipe Perić napomenuo je da što se tiče samog glasovanja smatra da tajno
glasovanje nije dobro rješenje, jer su izabrani da rade javno. Dodao je da zbog nekakvog
balansa budući da nezavisna lista ima gradonačelnika bilo bi dobro da ova druga opcija ima
predsjednika Gradskog vijeća.
Vijećnik Dujo Maleš smatra da prijedlog za tajno glasovanje ide u smjeru da birači
kaže da želimo nešto zakulisno dogovotiti, zato želimo dogovor.
Vijećnik Denis Bobeta replicira vijećniku Periću jer se ne slaže s njim da se ne glasa
tajnim glasovanjem.
Vijećnica Ivana Šabić smatra da je napravljen veliki korak jer imamo dva kandidata i
ako se sada ne izabere postoji još jedna šansa.
Predsjedatelj Hrvoje Markulin istakao je da imamo prijedlog za tajno glasovanje,
potpisan od 13 vijećnika za izbor predsjednika Gradskog vijeća i moramo još odrediti izbornu
komisiju u kojom sam ja kao predsjedavajući i trebaju biti još dva kandidata.
Predstojnik Ureda Grada Igor Vidalina je pojasnio da bi bilo logično da bi jedan
kandidat trebao biti s liste HDZ-a a drugi s Nezavisne liste dr. Stipislava Jadrijevića.
Nakon toga jednoglasno je prihvaćena Izborna komisija u sastavu:
1. Ante Gulić
2. Stipe Perić
3. Hrvoje Markulin
Vijećnik Stipe Jadrijević – Cvrlje zatražio je da se raščisti da li se prilikom tajnog
glasovanja može glasovati za oba kandidata.
Predstojnik Ureda Grada Igor Vidalina pojasnio je da je potpuno različito u vezi
javnog i tajnog glasovanja, to pitanje je razrađeno u Poslovniku Gradskog vijeća, 1. kandidat
je gosp. Markulin a drugi pod brojem 2. gosp.Smoljo. Dodaje da je člankom 165. propisano
da svaki vijećnik, nakon što je prozvan, dobiva glasački listić, a ispunjeni listić stavlja u
glasačku kutiju. Nevažećim se smatra glasački listić koji je nepopunjen, koji je popunjen na
način da se ne može sa sigurnošću utvrditi za kojeg je kandidata vijećnik glasovao, te glasački
listić na kojem su zaokružena oba kandidata Nakon što su svi vijećnici predali glasačke
listiće, i nakon što je predsjednik objavio da je glasovanje završeno, utvrđuju se rezultati
glasovanja u dvorani u kojoj se održava sjednica. Rezultat glasovanja utvrđuje predsjednik
Gradskog vijeća na osnovi predanih glasačkih listića. Predsjednik objavljuje koliko je

vijećnika od ukupnog broja vijećnika primilo glasačke listiće, koliko je vijećnika glasovalo,
koliko je bilo nevažećih glasačkih listića, te koliko je vijećnika glasovalo o prijedlogu “za”,
“protiv”, odnosno koliko je vijećnika glasovalo za izbor ili imenovanje pojedinog kandidata.
Nakon toga predsjednik objavljuje rezultat glasovanja. Dodaje da ako se nakon ovoga ne
izabere predsjednik Gradskog vijeća sjednica će biti prekinuta.
Nakon završenog glasovanja predsjedatelj Hrvoje Markulin podnio je izvješće o
izborima, iznosi da je glasačke lističe primio 21 vijećnik, svi su glasovali, nevažečih listića
nije bilo, kandidat Hrvoje Markulin dobio je 13 glasova, a kandidat Milan Smoljo dobio je 8
glasova
Predsjedatelj je utvrdio da je za predsjednika Gradskog vijeća izabran Hrvoje
Markulin i da je ovim izborom Gradsko vijeće konstituiralo.
Predsjedatelj je konstatirao da je Gradsko vijeće Grada Sinja donijelo je
- Rješenje o izboru Hrvoja Markulina za predsjednika Gradskog vijeća
Nakon što je Gradsko vijeće konstituirano, izvodena je himna Republike Hrvatske.
Predsjednik Gradskog vijeća Hrvoje Markulin zahvalio je svim kolegama vijećnicima
što su ga izabrali.
Zatim se prešlo na izbor potpredsjednika Gradskog vijeća.
Predsjednik Hrvoje Markulin predložio je pauzu od 5 minuta kako bi Odbor za izbor i
imenovanje dao prijedlog za izbor potpredsjednika Gradskog vijeća..
Predsjednik Odbora za izbor i imenovanje Dujo Maleš izvjestio je da su kandidati za
potpredsjednika Gradskog vijeća Sandra Kovač - Levantin i Milan Smoljo.
Nakon toga predsjednik je otvario raspravu o prijedlozima Odbora za izbor i
imenovanje i kako nije bilo rasprave, predsjednik Gradskog vijeća Hrvoje Markulin dao je na
glasovanje prijedloge i utvrdio da je:
većinom glasova (20 «za» i 1 «suzdržan») za potpredsjednicu Gradskog vijeća izabrana
Sandra Kovač- Levantin
većinom glasova (20 «za» i 1 «suzdržan») za potpredsjednika Gradskog vijeća izabran
Milan Smoljo.
Predsjednik Gradskog vijeća konstatirao je da je Gradsko vijeće Grada Sinja donijelo:
- Rješenje o izboru Sandre Kovač- Levantin za potpredsjednicu Gradskog vijeća
- Rješenje o izboru Milana Smolje za potpredsjednika Gradskog vijeća
Nakon izbora predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća
zamjenici gradonačelnika položili su prisegu.

gradonačelnik i

Sjednica je završila s radom u 17,35 sati
Zapisničar:

Predsjedatelj:

Zdenka Vlastelica

Marija Milošević

______________

_______________

Hrvoje Markulin
_______________

