REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
G R A D S I NJ
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/13-01/22
Urbroj: 2175/01-01-13-2
Sinj, 18. lipnja 2013. godine
Z A PIS N I K
s 1. Konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja, održane dana 17. lipnja 2013.
godine u Gradskoj vijećnici Grada Sinja
Temeljem čl. 87. Zakona o lokalnim izborima (NN RH 144/12) i čl. 2. Poslovnika
Gradskog vijeća Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ br. 02/10, 02/13) sjednicu je s
Pozivom Klase: 023-01/13-01/123, Urbroj: 2181-03-13-39 od 06. lipnja 2013. godine sazvao
predstojnik Ureda državne uprave u Splitskoj-dalmatinskoj županiji Veljan Radojković,
dipl.iur. po ovlaštenju Vlade RH.
Sjednici, po ovlaštenju predstojnika Ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji
Veljana Radojkovića predsjeda voditeljica Ispostave Ureda državne uprave u Sinju Marija Milošević,
dipl.iur., 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: Mirela Perković, voditeljica Odsjeka za poslove Gradskog vijeća,
gradonačelnika i mjesne samouprave.
Sjednica je počela u 15,30 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 (21 vijećnik), te da Gradsko vijeće ima kvorum.
Nakon toga, predsjedateljica Marija Miloševići iznosi prijedlog dnevnog reda
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
(21„za“) prihvatili predloženi dnevni red.

TOČKA 1.
Izbor Mandatne komisije
Predsjedateljica Marija Milošević predložila je predsjednika i članove Mandatne
komisije nakon prethodnih konzultacija sa izabranim članovima predstavničkog tijela.
Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Sinja jednoglasno („21“ za) je donijelo
Rješenje o izboru predsjednika i dva člana Mandatne komisije Gradskog vijeća
Grada Sinja.
Za predsjednika i članove Mandatne komisije izabrani su:
1. Stipe Perić - predsjednik
2. Nataša Poparić - član
3. Vesna Poljak – član.
Predsjedateljica Marija Milošević odredila je kraću pauzu kako bi članovi Mandatne
komisije mogli pripremiti Izvješće Mandatne komisije.
Nakon pauze prelazi se na drugu točku dnevno reda.

TOČKA 2.
Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata
- utvrđivanje člana predstavničkog tijela koji će predsjedavati sjednicom do izbora
predsjednika,
- svečana prisega
Predsjednik Mandatne komisije Stipe Perić u ime Mandatne komisije podnio je i pročitao
Izvješće Mandatne komisije, nakon čega je Gradsko vijeće Grada Sinja donijelo
Zaključak o primanju na znanje Izvješća Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada
Sinja.
-

utvrđivanje člana predstavničkog tijela koji će predsjedavati sjednicom do izbora
predsjednika

Nakon primanja na znanje Izvješća Mandatne komisije predsjedateljica Marija
Milošević utvrdila je kako je član Gradskog vijeća Hrvoje Markulin, prof., prvi izabrani član s
kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova (HDZ-HSLS-HSS-BUZ), a koji će sukladno
članku 87. stavku 4. Zakona o lokalnim izborima i čl. 3. st. 1. Poslovnika Gradskog vijeća
Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ br. 02/10) do izbora predsjednika Gradskog
vijeća predsjedati sjednicom.
Slijedom navedenog, predsjedateljica Marija Milošević pozvala je Hrvoja
Markulina da nastavi sa vođenjem sjednice. Hrvoje Markulin zahvalio je predsjedateljici, te
je pozdravio sve nazočne.

Prešlo se na davanje svečane prisege članova Gradskog vijeća.
-

svečana prisega
Predsjedatelj Hrvoje Markulin pročitao je tekst prisege utvrđen čl. 7. st. 2.
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ br.
02/10), a po prozivci, svaki je vijećnik ustao i rekao „prisežem“ , potpisao tekst
prisege i vratio je v.d. predstojniku Ureda Grada Igoru Vidalini.

TOČKA 3.
Izbor Odbora za izbor i imenovanja
Predsjedatelj Hrvoje Markulin upitao je ima li prijedloga za predsjednika i članove
Odbora za izbor i imenovanja.
Predsjedatelj je odredio pauzu u trajanju od 10 minuta radi dogovora i utvrđivanja
prijedloga.
Nakon završene pauze predsjedatelj je pročitao utvrđeni prijedlog za predsjednika i
članove Odbora za izbor i imenovanja i to:
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.
Bez rasprave, predsjedavajući je dao na glasovanje utvrđeni prijedlog za predsjednika i
članove Odbora za izbor i imenovanje i konstatirao da je Gradsko vijeće Grada Sinja nakon
provedenog glasovanja donijelo jednoglasno („21“ za)
Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća
Grada Sinja. Za predsjednika i članove Odbora za izbor i imenovanje imenovani su:
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 je odredio 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 kako slijedi:
1. Miro Bulj,
2. Hrvoje Markulin,
3. Nataša Poparić,
4. Milan Smoljo.
Vijećnik Stipislav Jadrijević zatražio je 5 minuta pauze.

Nakon završene pauze 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 ( 4 “za“ 17
“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 vijećnica Nataša Poparić bude
predsjednica Gradskog vijeća, te je konstatirao da Gradsko vijeće većinom glasova ( 4
“za“ 17 “suzdržanih“) nije prihvatilo prijedlog.
4. Predsjedatelj je dao na glasovanje prijedlog da vijećnik Milan Smoljo bude predsjednik
Gradskog vijeća, te je konstatirao da Gradsko vijeće većinom glasova ( 6 “za“ 15
“suzdržanih“) nije prihvatilo prijedlog.

Budući da ni jedan predloženi kandidat nije dobio potrebnu većinu glasova, sukladno
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.
1. 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.
2. Predsjedatelj je dao na glasovanje prijedlog da vijećnik Milan Smoljo bude
predsjednik Gradskog vijeća, te je konstatirao da Gradsko vijeće većinom glasova
( 6 “za“ 15 “suzdržanih“) nije prihvatilo prijedlog.
Predsjedatelj Hrvoje Markulin konstatirao je da nijedan vijećnik nije dobio
potrebnu većinu glasova, odnosno da nije izabran predsjednik Gradskog vijeća zbog čega
Gradsko vijeće nije konstituirano, ova sjednica se zaključuje, te se očekuje novi poziv za
konstituirajuću sjednicu Gradskog vijeća iz Ureda državne uprave Splitsko-dalmatinske
županije sukladno čl. 87. st. 3. Zakona o lokalnim izborima.
Sjednica završena u 17, 00 sati.
Zapisničar:
Mirela Perković, dipl.iur. v.r
____________________

Predsjedatelj:
Marija Milošević, dipl.iur.v.r
_____________________

Hrvoje Markulin, prof.v.r
______________________

