REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
G R A D S I NJ
GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 021-05/16-01/55
Ur.broj: 2175/01-01-16-2
Sinj, 22. prosinca 2016. godine

ZAPISNIK
sa 31. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja održane dana 19.prosinca
2016.godine u Gradskoj vijećnici Grada Sinja

Na početku sjednice bilo je nazočno 14 od ukupno 21 vijećnika Gradskog vijeća Grada
Sinja.
Nazočni vijećnici: Denis Bezić, Ante Čarić, Stjepan Labrović, Stipe Perić, Zvonimir
Križanac, Stipislav Jadrijević, Ivana Šabić, Milan Smoljo, Vesna Poljak, Ante Gulić, Nataša
Delonga Poparić, Jerko Trboglav- Breko, Miro Bulj, Žarko Delić.
Odsutni: Hrvoje Markulin, Mladen Vidić, Dujo Maleš, Stipe Maganić, Stipe JadrijevićCvrlje, Denis Bobeta, Sandra Kovač- Levantin
- Svi odsutni vijećnici, osim vijećnika Mladena Vidića došli su tijekom sjednice.
Ostali nazočni: Obnašateljica dužnosti gradonačelnika Kristina Križanac, pročelnici
Upravnih odjela, te predstavnici sredstava javnog informiranja.
Sjednici je predsjedavala Ivana Šabić, predsjednica Gradskog vijeća Grada Sinja.
Zapisnik je vodila Ivana Modrić, voditeljica Odsjeka za poslove Gradskog vijeća,
gradonačelnika i mjesnu samoupravu.
Predsjednica Gradskog vijeća Ivana Šabić otvorila je 31. sjednicu Gradskog vijeća i
pozdravila sve nazočne.
Sjednica je započela u 17,00 sati.
Na početku sjednice predsjednica Gradskog vijeća Ivana Šabić pozvala je v.d.
predstojnika Ureda Grada Igora Vidalinu, da izvrši prozivku vijećnika (prema posebnom
popisu u privitku).
Nakon izvršene prozivke predsjednica Gradskog vijeća Ivana Šabić konstatirala 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 i 02/13) prilazi se utvrđivanju dnevnog reda sa 31. sjednice Gradskog
vijeća.
Predsjednica Gradskog vijeća Ivana Šabić pročitala je u pozivu predloženi dnevni red.
Budući da nije bilo primjedbi ni prijedloga za dopunu predloženog dnevnog reda,
predsjedateljica je dala na glasovanje predloženi dnevni red i konstatirala da je jednoglasno
(14 “za”) prihvaćen sljedeći
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DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.

Usvajanje Zapisnika sa 30. sjednice Gradskog vijeća
Pitanja i prijedlozi vijećnika
Prijedlog Proračuna Grada Sinja za 2017. godinu
Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Sinja za 2017. godinu

Ad.1
Usvajanje Zapisnika sa 30. sjednice Gradskog vijeća održane dana 05. prosinca. 2016.
godine
Predsjedateljica je upitala ima li tko primjedbi na Zapisnik sa 30. sjednice Gradskog vijeća
Grada Sinja održane dana 05. prosinca 2016. godine.
Budući da nije bilo primjedbi na Zapisnik sa 30. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja
održane dana 05.prosinca 2016.godine, predsjedateljica je dala na glasovanje predmetni
Zapisnik i konstatirala da je Gradsko vijeće Grada Sinja jednoglasno (14 „za“) prihvatilo
navedeni Zapisnik sa 30. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja održane dana 05.
prosinca.2016. godine
Ad.2
Pitanja i prijedlozi vijećnika
Nakon usvajanja Zapisnika sa 30. Sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja od 05.prosinca.2016.
godine., 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.
Ad.3
Prijedlog Proračuna Grada Sinja za 2017. godinu
Pročelnica Upravnog odjela za financije, Jasna Mijić- Trogrlić obrazložila je Prijedlog
Proračuna Grada Sinja za 2017. godinu.
Predsjednik Odbora za proračun i financijsku kontrolu, Milan Smoljo, iznio je stav Odbora
prema kojem je razmotren i jednoglasno prihvaćen Prijedlog Proračuna Grada Sinja za
2017.godinu.
Predsjedateljica Ivana Šabić je otvorila raspravu.
Rasprava se svodila na to hoće li neusvajanje proračuna ugroziti projekt „ Sinj u sridu“.
Vijećnici HDZ-a (Zvonimir Križanac, Denis Bezić, Stipe Perić, Hrvoje Markulin) , vijećnik
SDP-a Jerko Trboglav Breko i nezavisni vijećnik Miro Bulj izrazili su nezadovoljstvo
predloženim Proračunom Grada Sinja za 2017. godinu.
Konstatirali su da je prijedlog Proračuna neprihvatljiv, neracionalan i prenapuhan.
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Također smatraju da je projekt „ Sinj u sridu“ nepotrebno ispolitiziran, da neusvajanje
Proračuna isti neće ugroziti te se ne slažu s Prijedlogom Proračuna za 2017. godinu.
Vijećnici NL dr. Stipislava Jadrijevića ( Stipislav Jadrijević, Dujo Maleš, Ante Gulić, Milan
Smoljo),te vijećnik HNS-a Stipe Maganić i vijećnik Žarko Delić (NL Miro Bulj) izrazili su
stav da je neprihvaćanje Prijedloga Proračuna za 2017. godinu najgora opcija za Grad Sinj.
Konstatirali su da bi Prijedlog Proračuna trebalo prihvatiti radi dobrobiti Grada Sinja i
njegovih građana te provedbe projekta „ Sinj u sridu“, i svih ostalih projekata koje Grad
provodi a koji će neusvajanjem Proračuna biti privremeno zaustavljeni.
U okviru rasprave Obnašateljica dužnosti gradonačelnika, Zamjenica gradonačelnika Kristina
Križanac pročitala je zaključak sa sastanka u Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje.
Obnašateljica dužnosti je rekla da je zatražila zaključak sa sastanka ali da nisu dobili
decidiran odgovor što se može dogoditi s projektom ukoliko ne dođe do usvajanja Proračuna.
Vijećnik HNS-a Stipe Maganić je predložio amandman da se u Proračunu Grada Sinja
osiguraju sredstva u iznosu 150.000,00 kuna koja bi bila namijenjena sanaciji nerazvrstane
ceste „ Put Klačina „ u Čitluku.
Obnašateljica dužnosti gradonačelnika, Zamjenica gradonačelnika Kristina Križanac je
prihvatila predloženi amandman koji je time postao sastavni dio proračuna i o njemu se
posebno ne glasuje.
Detaljan tijek rasprave i odgovori na postavljena pitanja nalazi se na audio zapisu sa ove
sjednice koji se čuva u Uredu Grada Sinja.
Nakon podužeg raspravljanja, predsjedateljica Ivana Šabić zaključila je raspravu i dala na
glasovanje Prijedlog Proračuna Grada Sinja za 2017. godinu s prihvaćenim amandmanom i
konstatirala da Gradsko vijeće Grada Sinja nije usvojilo ( 10 „za“, 10 „protiv“)
Proračun Grada Sinja za 2017.godinu.
Ad.4
Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Sinja za 2017. godinu
S obzirom na činjenicu da Prijedlog Proračuna Grada Sinja za 2017. godinu nije usvojen o
ova točka dnevnog reda je povučena.

Sjednica je završila s radom u 22.45 h.
Zapisničar:
Ivana Modrić, v.r

Predsjednica Gradskog vijeća
Ivana Šabić, prof., v.r
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