
                      
       REPUBLIKA HRVATSKA 

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA 

 

                      
                GRAD DRNIŠ 

           GRADSKO VIJEĆE 

 

KLASA:  021-05/18-50/02                                           

URBROJ: 2182/06-18-01 

 

Drniš, 18. travnja 2018. godine  

 

Na temelju članka 55. Statuta Grada Drniša („Službeni vjesnik Šibensko-

kninske županije“, broj: 15/09, 4/13, 11/13, 14/13 i „Službeni glasnik Grada Drniša“ 

broj 4/15 i 1/18) i članka 59. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Drniša, („Službeni 

vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 15/09, 7/13 i 3/14), sazivam za dan 

 

 

30. travnja 2018. godine /ponedjeljak/ 

s početkom u 18,30 sati 

7. sjednicu Gradskog vijeća Grada Drniša 

 

Sjednica će se održati u velikoj gradskoj vijećnici.  

 

Za sjednicu se predlaže slijedeći: 

 

D n e v n i      r e d 

 

1. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje 

objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini – predlagatelj: 

Gradonačelnik 

2. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja 

objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini – predlagatelj: 

Gradonačelnik 

3. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti gradonačelniku za provedbu 

postupka i sklapanje Ugovora za izvođenje radova na projektu „Izgradnja 

prometnice sa infrastrukturom u stambenoj zoni „Pazar“ (ID 838992) – 

predlagatelj: Gradonačelnik 

4. Prijedlog Rješenja o imenovanju v.d. ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta 

Drniš - predlagatelj: Komisija za izbor i imenovanja  

5. Prijedlog Rješenja o razrješenju ravnatelja Gradskog muzeja Grada  Drniša - 

predlagatelj: Komisija za izbor i imenovanja  
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6. Prijedlog Rješenja o imenovanju v.d. ravnatelja Gradskog muzeja Grada  

Drniša - predlagatelj: Komisija za izbor i imenovanja  

7. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnatelja Dječjeg vrtića Drniš - predlagatelj: 

Komisija za izbor i imenovanja  

8. Prijedlog Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić  

Drniš - predlagatelj: Gradonačelnik 

9. Prijedlog Odluke za obavljanje komunalnih poslova nabave elektromaterijala 

za održavanje javne rasvjete za 2018.-2021. godine na području Grada Drniša 

na temelju pisanog ugovora (jedinična cijena) - predlagatelj: Gradonačelnik 

10. Prijedlog Odluke za obavljanje komunalnih poslova izvođenja vertikalne i 

horizontalne signalizacije za period od 2018.-2021. godine na području Grada 

Drniša temeljem pisanog ugovora (jedinične cijene) - predlagatelj: 

Gradonačelnik 

11. Prijedlog Odluke o izboru izvođača za obavljanje komunalnih poslova 

zemljanih radova (iskopa i prijevoza) na području Grada Drniša za 2018.-

2021. godine temeljem pisanog ugovora (jedinične cijene) - predlagatelj: 

Gradonačelnik                                                                 

12. Prijedlog Odluke za obavljanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih 

cesta na području Grada Drniša za 2018.-2021. godine temeljem pisanog 

ugovora (jedinične cijene) - predlagatelj: Gradonačelnik 

13. Prijedlog Odluke za obavljanje komunalnih poslova nabave kamenog 

granulata za održavanje cesta za period 2018.-2021. godine na području Grada 

Drniša temeljem pisanog ugovora godini - predlagatelj: Gradonačelnik 

14. Prijedlog Odluke za obavljanje komunalnih poslova usluge sakupljanja i 

postupanja s neupisanim psima te sakupljanje animalnog otpada na području 

Grada Drniša za 2018.-2021. godine temeljem pisanog ugovora (jedinične 

cijene) - predlagatelj: Gradonačelnik 

15. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju za javni 

linijski prijevoz putnika u cestovnom prometu na području Grada Drniša - 

predlagatelj: Gradonačelnik 

16. Prijedlog Zaključka o uvođenju prijenosnih (tablet) računala za rad članova 

Gradskog vijeća Grada Drniša - predlagatelj: Gradonačelnik 

17. Izvješće o sudjelovanju u pokroviteljstvima - predlagatelj: Predsjednik 

Gradskog   Vijeća  

18. Polugodišnje Izvješće o radu Gradonačelnika - predlagatelj: Gradonačelnik 

 

                Molim Vas da sjednici obvezno budete nazočni, a eventualni izostanak 

pravodobno javite tajništvu Grada Drniša na tel. 022/888-830. 

 

                                                                                                 

                

                                                                                                PREDSJEDNIK: 

 

                                                                                       Ante Pleadin v.r. 

 

 

 

 



 

 

 
          

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                       

 


