
                        
       REPUBLIKA HRVATSKA 

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA 

                      
                GRAD DRNIŠ 

           GRADSKO VIJEĆE 

KLASA:   021-05/18-50/3                                           

URBROJ: 2182/06-18-01 

Drniš, 30. svibnja 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“ br. 15/09 ,7/13 i 3/14), sazivam za dan 

 

8. lipnja 2018. godine /petak/ 

s početkom u 17,30 sati 

8. 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 Odluke o donošenju Izvještaja o izvršenju godišnjeg Proračuna 

Grada Drniša za 2017. godinu - predlagatelj: Gradonačelnik 

2. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Drniša za 2017. 

godinu - predlagatelj: Gradonačelnik 

3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o korištenju Tekuće pričuve 

Proračuna Grada Drniša za razdoblje siječanj-prosinac 2017. godine- 

predlagatelj: Gradonačelnik 

4. Prijedlog I. Izmjena i dopuna plana Proračuna Grada Drniša za 2018. godinu -        

predlagatelj: Gradonačelnik 

5. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa gradnje  objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture u Gradu Drnišu za 2018. godinu – predlagatelj: Gradonačelnik  

6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o visini vijećničkih naknada i visini 

naknada drugih vijećničkih troškova-predlagatelj Klub vijećnika Nezavisne 

liste mladih 

7.  Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o visini  naknada troškova za rad članova 

upravnih vijeća ustanova kojima je Grad Drniš osnivač-predlagatelj Klub 

vijećnika Nezavisne liste mladih                         

8. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za provedbu postupka i sklapanje 

Ugovora za asfaltiranje nerazvrstane ceste   – predlagatelj: Gradonačelnik 



9. Prijedlog Odluke o  prijenosu prava vlasništva nekretnine s imena Grada 

Drniša na ime Dječjeg vrtića Drniš– predlagatelj: Gradonačelnik 

10. Donošenje Odluke o prigovorima na prijedlog  Programa raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području 

Grada Drniša 

11. Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 

države na području Grada Drniša– predlagatelj: Gradonačelnik 

12. Prijedlog Zaključka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad 

Drniš– predlagatelj: Gradonačelnik 

      13. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Gradonačelniku za provedbu 

postupka javne nabave i sklapanje Ugovora za izvođenje radova na projektu 

"Rekonstrukcija postojeće građevine (tržnice) - Izgradnja 5 (pet) nadstrešnica i 1 

(jedne) prodavaonice u Gradu Drnišu",    – predlagatelj: Gradonačelnik 

     14. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Gradonačelniku za provedbu 

postupka jednostavne nabave i sklapanje Ugovora za izvođenje radova na projektu 

"Postavljanje i opremanje stanica za iznajmljivanje e-bicikla u Gradu Drnišu" – 

predlagatelj: Gradonačelnik 

   15. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti  Gradonačelniku za sklapanje 

Ugovora za izvođenje radova na projektu na rekonstrukciji vodovoda, izgradnji 

fekalne kanalizacije i javne rasvjete, te obnovi državne ceste D33 na prolazu kroz 

grad Drniš, sa uređenjem raskrižja sa nerazvrstanom cestom uz Jabuku,   – 

predlagatelj: Gradonačelnik 

16. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Gradonačelniku za , za provedbu 

postupka jednostavne nabave i sklapanje Ugovora za kupnju novog službenog vozila 

  – predlagatelj: Gradonačelnik 

17. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Gradonačelniku   za provedbu postupka 

jednostavne nabave i sklapanje Ugovora  za program zašite kulturnog dobra: 

Pokrovnik, Pećina-vrelo pitke vode na k.č.1315 (z.k.ul.343), k.o. Pokrovnik, 

vlasništvo Republika Hrvatska  za građevinsku sanaciju  predlagatelj: Gradonačelnik 

18. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Gradonačelniku za provedbu postupaka 

jednostavne i javne nabave i sklapanje Ugovora sukladno Planu nabave za provedbu 

projekta „NATURA DRNIŠ Održivi razvoj drniške prirodne baštine pod ekološkom 

mrežom Natura 2000“. – predlagatelj: Gradonačelnik 

 19. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću Drniš   za  pokretanje i 

provedbu postupaka  javne nabave i sklapanje Ugovora za realizaciju projekta 

Izgradnje Dječjeg vrtića Drinovci.  – 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. 

 

 

 

 
 


