REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
G R A D S I NJ
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/12-01/37
Urbroj: 2175/01-01-12-1
Sinj, 31. srpnja 2012. godine
Predmet: Poziv za sjednicu Gradskog vijeća
Na temelju članka 120. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja (“Službeni glasnik
Grada Sinja” broj 02/10 ) sazivam 28. sjednicu Gradskog vijeća Grada Sinja za dan
06. kolovoza 2012. godine ( ponedjeljak )
Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici Grada Sinja s početkom u 16,00 sati.
Za sjednicu predlažem sljedeći
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.
5.

Usvajanje Zapisnika sa 27. sjednice Gradskog vijeća,
Pitanja i prijedlozi vijećnika,
Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Sinja za 2011. godinu,
Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Sinja za 2012. godinu,
Prijedlog Odluke o učlanjivanju Grada Sinja u Lokalnu akcijsku grupu Cetinska
krajina,
6. Prijedlog Odluke o kriterijima vrednovanja i financiranja programa javnih potreba u
kulturi Grada Sinja za područje kulturno-umjetničkog amaterizma,
7. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o stjecanju nekretnina, raspolaganju i
upravljanju nekretninama Grada Sinja,
8. Prijedlog Odluke o davanju u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog
zemljišta Grada Sinja za postavu kioska, štekata, štandova, pokretnih naprava i dr.,
9. Prijedlog Programa asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području Grada Sinja za
2012. godinu,
10. Izvješće o realizaciji plana i programa rada DV „Bili Cvitak“ za 2010./2011.
pedagošku godinu s financijskim izvješćem za 2011. godinu,
11. Izvješće o radu trgovačkog društva „Kamičak“ d.o.o. za 2011. godinu s financijskim
izvješćem,
12. Izvješće o poslovanju Vodovoda i Čistoće - Sinj d.o.o. za 2011. godinu,
13. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Gospodarske zone Kukuzovac d.o.o. Sinj
za 2011. godinu,
14. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o određivanju i promjenama imena ulica i
trgova u Gradu Sinju,
15. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Gospodarskoj zoni Kukuzovac d.o.o. Sinj
za pokretanje otvorenog postupka javne nabave za izbor izvođača radova ugradnje
nosivog i habajućeg sloja asfalta specificiranih Troškovnikom radova izrađenim po
Građenica d.o.o. Dugopolje.

S poštovanjem,
Predsjednik:
Milan Smoljo, dipl.oec., v.r.
Napomena:
Natječaj za prodaju/pravo građenja građevinskog zemljišta na području Gospodarske
zone Kukuzovac-Sinj ističe danas stoga ukoliko bude ponuda po predmetnom natječaju iste će
se dostaviti Gradskom vijeću naknadno.

