
   HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 

                  GRADSKA ORGANIZACIJA HDZ-a SINJ 

KLUB VIJEĆNIKA HDZ-a 

Sinj, 29. studenoga 2021. godine 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA SINJA 

N/r predsjednik: Petar Župić 

 

AMANDMAN NA PRIJEDLOG  ODLUKE O 2. IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O 

IZRADI GUP-A GRADA SINJA 

 

Na temelju članka 38. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 

136/12 i 15/15 i članaka 91. i 92. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja, 

na Prijedlog ODLUKE  O 2. IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O IZRADI GUP-A GRADA SINJA, 

predlažemo slijedeći 

AMANDMAN 

 

U točki I. Odluke, u stavka 1., iza alineje broj1,  dodaju se nove alineje, alineje broj 2 i 3., koje 

glase: 

 

- zahtjevi stranaka za manjim prenamjenama zemljišta po određenim zonama, osim 
zahtjeva koji se odnose na promjenu namjene zemljišta u centralnoj zoni grada i širem 
centralnom području, a koji nisu pojedinačno navedeni u Odluci, te im obuhvat prelazi 
površinski kriterij od 500 m2 , koji se neće uzeti u obzir prilikom izrade plana, osim u 
slučaju izmjene Odluke, 

- revidiranje postojećih i planiranih prometnica sukladno stanju na terenu i potrebama 
prostora, 

 

OBRAZLOŽENJE 

 

Klub vijećnika HDZ-a ističe kako  je cijela procedura izmjena GUP-a Grada Sinja otpočela 

01.07.2019. godine, i da od tada mnogi naši sugrađani i poduzetnici čekaju više od 2,5 godine 

kako bi mogli pristupiti rješavanju svojih stambenih i egzistencijalnih prilika, a poduzetnici 

realizaciji svojih poduzetničkih investicija koje jamče nova radna mjesta i ulaganja. 

 

Na 37. sjednici Gradskog vijeća iz prethodnog saziva, održanoj u ožujku ove godine iste točke 

su povučene jer su se vijećnici usuglasili u stavu da je važno da o ovim krucijalnim 

dokumentima odlučuje novi saziv Gradskog vijeća i nova izvršna vlast. 

 

Uvažavamo i podupiremo prijedlog gradonačelnika da je potrebno kroz prostorno plansku 

dokumentaciju zaštititi građane od nasilnog postupanja teleoperatera i određenih pojedinaca, 

koje zloupotrebljavanju manjak zakonske regulative i postavljanju bazne situacije kako im se 

prohtije.  Postoje također primjeri kako su pojedini gradovi isto učinili kroz odredbe Odluke o 

komunalnom redu. 



 

No ovdje ipak uz bazne stanice, najveći problem su kako smo uvodno kazali građani i 

poduzetnici koji čekaju već predugo, a  s ovim  novim otvaranjem procedure, cijela stvar 

se prolongira za duži period. 

 

Klub vijećnika HDZ-a, ponavljamo zbog velikog broja građana i poduzetnika koji su odbijeni 

s njihovim zahtjevima i primjedbama od strane prethodne izvršne vlasti, ustraje u ovom  

amandmanu na Odluku. 

 

KLUB VIJEĆNIKA HDZ-a 

Predsjednik, Anđelko Bilandžić, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 

                  GRADSKA ORGANIZACIJA HDZ-a SINJ 

KLUB VIJEĆNIKA HDZ-a 

Sinj, 29. studenoga 2021. godine 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA SINJA 

N/r predsjednik: Petar Župić 

 

AMANDMAN. NA PRIJEDLOG  ODLUKE O IZRADI IZMJENA I DOPUNA 

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA SINJA  

 

Na temelju članka 38. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 

136/12 i 15/15 i članaka 91. i 92. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja, 

na Prijedlog ODLUKE O IZRADI IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA 

UREĐENJA GRADA SINJA, predlažemo slijedeći 

 

AMANDMAN 

 

U točki I. Odluke, u stavka 1., iza alineje broj 2,  dodaju se nove alineje, alineje broj 3 i 4., koje glase: 

 

- manje izmjene građevinskih područja sukladno zaprimljenim zahtjevima i 
mogućnostima proizašlim iz Zakona o prostornom uređenju, 

- revidiranje postojećih i planiranih prometnica sukladno stanju na terenu i potrebama 
prostora, 

 

OBRAZLOŽENJE 

 

Klub vijećnika HDZ-a ističe kako  su posljednje izmjene Prostornog plana donesene još 2017. 

godine 

Procedura izmjena prostornog plana uređenja Grada Sinja otpočela je u rujnu 2018. godine i da 

od tada mnogi naši sugrađani i poduzetnici čekaju više od 4 godine kako bi mogli pristupiti 

rješavanju svojih stambenih i egzistencijalnih prilika, a poduzetnici realizaciji svojih 

poduzetničkih investicija koje jamče nova radna mjesta i ulaganja. 

 

NA 37. sjednici Gradskog vijeća iz prethodnog saziva, održanoj u ožujku ove godine  točke o 

prostorno planskoj dokumentaciji su povučene jer su se vijećnici usuglasili u stavu da je važno 

da o ovim krucijalnim dokumentima odlučuje novi saziv Gradskog vijeća i nova izvršna vlast. 

 

Uvažavamo i podupiremo prijedlog gradonačelnika da je potrebno kroz prostorno plansku 

dokumentaciju zaštititi građane od nasilnog postupanja teleoperatera i određenih pojedinaca, 

koje zloupotrebljavanju manjak zakonske regulative i postavljanju bazne situacije kako im se 



prohtije, te zaštitite prirodne lokaliteta, poput Poljakove grede, a što su vijećnici HDZa pokazali 

prilikom glasovanja na izvanrednoj sjednici na ovu temu. 

 

No ovdje ipak najveći problem su kako smo uvodno kazali građani i poduzetnici koji čekaju 

već predugo, a  s ovim  novim otvaranjem procedure, cijela stvar se prolongira za duži period. 

 

Stoga  Klub vijećnika HDZ-a, ponavljamo zbog velikog broja građana i poduzetnika koji su 

odbijeni s njihovim zahtjevima i primjedbama od strane prethodne izvršne vlasti, ustraje u ovom  

amandmanu na Odluku. 

 

KLUB VIJEĆNIKA HDZ-a 

Predsjednik, Anđelko Bilandžić,v.r. 


