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I. G R A D S K O  V I J E Ć E 
 

ODLUKE 
 

ODLUKA o ugostiteljskoj djelatnosti ……………...................................................... br.1., str. 2  
 
ODLUKA o produženju važenja Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada 
Drniša za razdoblje 2014. – 2015. godine …………………………………………….. br.1., str. 5 
 
ODLUKA o donošenju Izmjena i dopuna (VI) Urbanističkog plana uređenja Grada Drniša 
……………………………………………………………………………......................... br.1., str. 6 
 
ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu 
Grada Drniša………………………………………………………................................ br.1., str.10 
 
ODLUKA o uključivanju u „Društvo Naša djeca Drniš“ ……………........................... br.2., str.6  
 
ODLUKA o prihvaćanju projekta „Dječje gradsko vijeće„ Grada Drniša ……………. br.2., str.6  
 
ODLUKA o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtič Drniš ...…… br.2., str.7  
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ODLUKA o uključivanju u Udrugu „Partnersko vijeće za tržište rada Šibensko-kninske 
županije“ ..……........…………………………………………………………………….... br.3., str.2  
 
ODLUKA o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Drniša za 2015. godinu ………. br.4., str.61  
 
ODLUKA o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca …………………………….. br.4., str.67  
 
ODLUKA o upravljanju grobljima …………………………………………………….... br.4., str.73  
 
ODLUKA za povjeravanja komunalnih poslova usluge sakupljanja i postupanja s neupisanim 
psima, te napuštenim i izgubljenim životinjama, te sakupljanje animalnog otpada na području 
Grada Drniša za 2016.-2017. godinu, na temelju pisanog Ugovora ………………. br.4., str.77  
 
ODLUKA o dodjeli javnih priznanja u 2016. godini ………………………………….. br.4., str.79 
  
ODLUKA o donošenju Programa olakšica i poticaja stanogradnje mladim obiteljima radi 
izgradnje vlastite stambene zgrade …………………………………………………… br.5., str.42 
 
ODLUKU o utvrđivanju cijene građevinskog zemljišta za prodaju mladim obiteljima radi 
izgradnje vlastite stambene zgrade na području Grada Drniša ………………….… br.5., str.52 
 
ODLUKU o donošenju Programa olakšica i poticaja razvoja gospodarstva ……… br.5., str.55 
 
ODLUKA o utvrđivanju cijene neizgrađenog građevinskog zemljišta u poduzetničkim zonama 
Drniš i Radonić …………………………………………………………………………... br.5., str.64 
  
ODLUKA o dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna (VI) Urbanističkog plana uređenja grada 
Drniša……………………………………………………………………………………... br.5., str.66 
 
ODLUKA o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Drniša za razdoblje 2016.- 2022. 
godine …………………………………………………………………………………….. br.5., str.67 
  
ODLUKA o izradi Izmjena i dopuna Strategije razvoja Grada Drniša do 2020. godine 
……………………………………………………………………………………………. br.5., str.126  
 
ODLUKU o prijedlogu kandidata za imenovanje sudaca porotnika u Županijski sud Šibenik 
……………………………………………………………………………………………. br.5., str.130 
 
ODLUKA o izmjenama i dopunama Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada 
Drniša za razdoblje 2014. – 2015. godine …………………………………………...… br.6., str.2  
 
ODLUKA o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Drniša …………. br.6., str.5  
 
ODLUKA o izvršavanju Proračuna Grada Drniša za 2017. godinu …..……………. br.7., str.38 
 
ODLUKA  o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Drniša za razdoblje od 1.1. do 
31.12.2017.godine za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u 
Gradskom vijeću Grada Drniša …………………………………………………….….. br.7., str.50 
 
ODLUKA o prodaji i sufinanciranju kupoprodajne cijene građevinskog zemljišta mladoj obitelji 
radi izgradnje vlastite stambene zgrade na području Grada Drniša …………….… br.7., str.72 
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ZAKLJUČCI 
 
ZAKLJUČAK o stavljanju izvan snage Pravilnika o postupku i kriterijima dodjele financijskih 
potpora za programe javnih potreba Grada Drniša u području društvenih djelatnosti Drniša 
…………………………………………………………………………………………...… br.1., str.13 
 
ZAKLJUČAK o primanju na znanje polugodišnjeg Izvješća o radu Gradonačelnika  
………………………………………………………………………………………………br.1., str.13 
 
ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture u 2015. godini …………….……………………………….. br.2., str.10  
 
ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne 
infrastrukture na području Grada Drniša u 2015. godini ………………………….… br.2., str.11  
 
ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Gradonačelniku ……….................................. br.2., str.11  
 
ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Gradonačelniku ……………………………….. br.2., str.12 
 
ZAKLJUČAK o donošenju Strategije razvoja Grada Drniša do 2020. godine…….... br.3., str.2  
 
ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Gradonačelniku za pokretanje postupka i sklapanje 
ugovora za pojačano održavanje (modernizaciju) nerazvrstane ceste u Sedramiću 
………………………………………………………………………………………………. br.3., str.8  
 
ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Gradonačelniku za provedbu postupka i sklapanje 
ugovora za uređenje nerazvrstane ceste u Radoniću (zaseok Krećci i Šimci)………br.3., str.9 
 
ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju godišnjeg Proračuna Grada Drniša za 
2015. godinu ……………………………………………………………………………... br.4., str.16 
 
ZAKLJUČAK o primanju na znanje Financijskog izvješća Dječjeg vrtića Drniš za 2015. 
godinu …………………………………………………………………………………….. br.4., str.62 
 
ZAKLJUČAK o primanju na znanje Financijskog izvješća Pučkog otvorenog učilišta Drniš za 
2015. godinu ……………………………………………………………………………... br.4., str.62  
 
ZAKLJUČAK o primanju na znanje Financijskog izvješća Narodne knjižnice Drniš za 2015. 
godinu……………………………………………………………………………………... br.4., str.63  
 
ZAKLJUČAK o primanju na znanje Financijskog izvješća Gradskog muzeja Drniša za 2015. 
godinu……………………………………………………………………………………... br.4., str.63  
 
ZAKLJUČAK o primanju na znanje Financijskog izvješća JVP Drniš za 2015. godinu 
.………………………………………………….………………………………………… br.4., str. 64  
 
ZAKLJUČAK o primanju na znanje Financijskog izvješća „Radio postaja Drniš“ d.o.o. za 
2015. godinu  …………………………………………………………………………….. br.4., str.64  
 
ZAKLJUČAK o primanju na znanje Financijskog izvješća „RAD“ d.o.o. za 2015. godinu 
…………………………………………………………………………………………...… br.4., str.65  
 
ZAKLJUČAK o primanju na znanje Financijskog izvješća „GRADSKA ČISTOĆA DRNIŠ“ 
d.o.o. za 2015. godinu ..……………………………………………………………….... br.4., str.65 
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ZAKLJUČAK o prihvaćanju revizije Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih 
dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Drniša ……… br.4., str. 80 
 
ZAKLJUČAK o prihvaćanju Plana zaštite i spašavanja za Grad Drniš ….……….. br.4., str. 80 
 
ZAKLJUČAK o donošenju Lokalnog programa za mlade Grada Drniša za razdoblje od 2014. 
do 2017. godine …………………………………………………………………………. br.4., str.81  
 
ZAKLJUČAK o davanju na upravljanje, korištenje i održavanje autobusnog kolodvora Drniš 
“GRADSKOJ ČISTOĆI DRNIŠ” d.o.o. Drniš………………………………………..… br.4., str.97  
 
ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora za sanaciju makadamske ceste od 
mosta na rijeci Čikoli do Miškovića ograde (Ključ)…………………………………… br.4., str.97  
 
ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti za pokretanje postupka i sklapanje ugovora za pojačano 
održavanje nerazvrstane ceste Lišnjak-Sv.Ilija ………………………………………. br.4., str.98  
 
ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti za pokretanje postupka i sklapanje ugovora za uređenje 
parkirališta na Trgu dr. Franje Tuđmana ……………………………………………... br.4., str.99  
 
ZAKLJUČAK o usvajanju Plana upravljanja razvojem i marketingom turizma drniškog 
područja  …………………………………………………………………………………. br.4., str.99  
 
ZAKLJUČAK o primanju na znanje Polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnika 
………………………………………………………………………………………….….. br.4., str.99  
 
ZAKLJUČAK o donošenju polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračunu Grada Drniša za 
razdoblje siječanj-lipanj 2016. godine ………………………………………..………… br.5., str.3 
 
ZAKLJUČAK u svezi ispravke tehničke greške u grafičkom dijelu elaborata Izmjena i dopuna 
(V) Prostornog plana uređenja Grada Drniša ………………………………………. br.5., str.127 
 
ZAKLJUČAK o poništenju Odluke o utvrđivanju cijene građevinskog zemljišta za prodaju 
mladim obiteljima radi izgradnje vlastite stambene zgrade na području Grada Drniša 
…………………………………………………………………………………………..…... br.6., str.4 
 
ZAKLJUČAK o poništenju Izjave o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području 
Grada Drniša …………………………………………………………………………….... br.6., str.4  
 
ZAKLJUČAK - Integrirani program obnove kulturne baštine Grada Drniša ..…….. br.7., str.70 
 
ZAKLJUČAK o primanju na znanje Izvješća o realizaciji godišnjeg plana i programa rada 
Dječjeg vrtića Drniš za pedagošku 2015/2016 godinu …………….………………... br.7., str.71  
 

 
RJEŠENJA 

 
RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Grada 
Drniša ………………..…………………………………………………………………….. br.2., str.9  
 
RIJEŠENJE o imenovanju dva člana Komisije za dodjelu studentskih potpora .….br.2., str.10  
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PROGRAMI, PLANOVI, PRAVILNICI, IZVJEŠĆA I OSTALI AKTI 
 

I IZMJENA I DOPUNA Socijalnog programa Grada Drniša za 2016. godinu ……..  br.1., str. 6  
 
IZMJENA I DOPUNA Pravilnika o načinu i uvjetima pružanja novčane potpore studentima 
Grada Drniša………………..………………………………………………………….... br.1., str. 11  
 
I. IZMJENE Plana proračuna Grada Drniša za 2016. godinu …............................... br.2., str.2  

 
STATUT Dječjeg gradskog vijeća Grada Drniša………...…..……………………...…. br.3., str.3  
 
II. IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORAČUNA Grada Drniša za 2016. godinu …... br.4., str.3 
 
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA Grada Drniša za 2015. godinu  
………………………………………………………………………………………….….. br.4., str.17  
 
I. IZMJENE I DOPUNE Programa gradnje komunalne infrastrukture ……………... br.4., str.66 
  
I. IZMJENE I DOPUNE Programa održavanja komunalne infrastrukture …………. br.4., str.66 
  
LOKALNI PROGRAM ZA MLADE GRADA DRNIŠA za razdoblje od 2014. do 2017. godine 
……………………………………………………………………………………………... br.4., str.81 
  
IZJAVA o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Drniša, za izgradnju 
Područnog odjeljenja Dječjeg vrtića Drniš u Drinovcima .…………………………. br.4., str.100  
 
IZJAVA o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Drniša, za izgradnju 
sustava javne vodoopskrbe u Badnju ……………………………………………….. br.4., str.101 
  
IZJAVA o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Drniša, za izgradnju 
nerazvrstane ceste „Siverić (Jabuka)-Tepljuh“ ….…………………………….……. br.4., str.102 
 
IZJAVA o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Drniša, za izgradnju 
nerazvrstane ceste „Pazar“ …………………………………………………………… br.4., str.103  
 
IZVJEŠĆE o sudjelovanju u pokroviteljstvima . …………………………………….. br.4., str.104 
 
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA DRNIŠA za razdoblje od 01.01.2016.-
30.06.2016 godine ………………………………………………………………………... br.5., str.4 
 
PROGRAM olakšica i poticaja stanogradnje mladim obiteljima radi izgradnje vlastite 
stambene zgrade na području Grada Drniša ………………………………..……….. br.5., str.42 
 
Program olakšica i poticaja razvoja gospodarstva Grada Drniša…………….…… br.5., str.. 56  
 
PLAN gospodarenja otpadom Grada Drniša za razdoblje 2016.-2022. godine…... br.5., str.68 
  
MIŠLJENJE Ministarstva poljoprivrede na Program Davatelja državne potpore ….. br.6., str.2 
 
PRILOG Opis projekta/operacije unutar mjere 07 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim 
područjima” - Izgradnja prometnice s infrastrukturom u stambenoj zoni "Pazar" u Drnišu 
……………………………………………………………………………………………..... br.6., str.5 
 
PRORAČUN Grada Drniša za 2017. godinu …..………………………………………. br.7., str.3  
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PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA sa pokazateljima 2017.-2019. ……………...….. br.7., str.33 
 
SOCIJALNI PROGRAM Grada Drniša za 2017. godinu .………………………...…. br.7., str.46 
PROGRAM gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Drnišu za 2017. 
godinu …………………………………………………………………………………….. br.7., str.52 
 
PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu u 2017. godini na području Grada Drniša ...…………. br.7., str.54 
  
PROGRAM korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 
prostoru na području Grada Drniša ........................................................................ br.7., str.56 
 
URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA dijela ugostiteljsko turističke zone – recepcijski i 
informacijski punkt Roški Slap …………………………………………………………. br.7., str.57  
 
 

 

II. GRADONAČELNIK 
 

ODLUKE 
 

ODLUKA o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja 
grada Drniša do 2020. god. …………….................................................................. br.2., str.12 
  
ODLUKA o motriteljsko-dojavnoj službi i ophodnji…………………...………………. br.3., str.11  
 
ODLUKU o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš (VI) 
Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Drniša…………………….. br.3., str.12  
 
ODLUKA o namjenskom korištenju novčane naknade ……………………………. br.4., str.105 
  
ODLUKA o protokolu Grada Drniša ……………………………………………….… br.4., str.105 
 
ODLUKA o osnivanju Stožera civilne zaštite Grada Drniša ………………………. br.4., str.109 
 
ODLUKA o uvjetima i načinu držanja domaćih životinja…………………………… br.5., str.130  
 
ODLUKA o imenovanju Savjetodavnog stručnog povjerenstva za stratešku procjenu na 
okoliš za Strategiju razvoja Grada Drniša do 2020. godine ………………………. br.5., str.134 
  
ODLUKU o određivanju službene osobe za pristup informacijama ……………….. br.6., str.22  
 
 

ZAKLJUČCI 
 

ZAKLJUČAK o utvrđivanju privremenog Popisa nerazvrstanih cesta na području Grada 
Drniša  .………………………………………………………………………………….... br.2., str.14 
 
ZAKLJUČAK o donošenju Plana uključenja svih subjekata zaštite od požara u 2016. godini 
………….....……………………………………………………………………………….. br.3., str.9 
  
ZAKLJUČAK o donošenju Plana operativne provedbe programa aktivnosti u 2016. godini 
……………………………………………………………………………………………. br.3., str.10  
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ZAKLJUČAK o utvrđivanju privremenog Popisa nerazvrstanih cesta na području Grada 
Drniša ………...………………………………………………………………………….. br.3., str.15 
 
ZAKLJUČAK o utvrđivanju privremenog Popisa nerazvrstanih cesta na području Grada 
Drniša …………………………………………………………………………………... br.5., str.133 
 

 
PLANOVI, PRAVILNICI, IZVJEŠĆA I OSTALI AKTI 

 
PRAVILNIK o financiranju programa od interesa za opće dobro koje provode udruge 
……………………………………………………………………………………………... br.1., str.14 
 
PLAN PRIJMA na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 2016. godinu 
…………………………………………………………………………………………...… br.1., str.28 
 
PLAN PRIJMA u službu u gradsku upravu Grada Drniša za 2016. godinu …...….. br.1., str.30 
 
POSLOVNIK o radu Stožera civilne zaštite Grada Drniša ………………………... br.4., str.110 
 
PLAN POZIVANJA Stožera civilne zaštite Grada Drniša …………………………. br.4., str.114 
 
PRAVILNIK o službenoj iskaznici, oznaci i službenoj odjeći komunalnog redara …br.6., str.24 
 

 
III. KOMISIJA ZA STATUT, POSLOVNIK I PROPISE   

 
ODLUKA o donošenju pročišćenog teksta odredbi za provođenje i grafičkog dijela 
Prostornog plana uređenja Grada Drniša …………………………………………….. br.7., str.78  
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