
                      
       REPUBLIKA HRVATSKA 
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA 

 
                GRAD DRNIŠ 
           GRADSKO VIJEĆE 
KLASA:   021-05/20-50/7                                           
URBROJ: 2182/06-20-01 
Drniš, 04. prosinca 2020. 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 4/15,1/18, 1/19-pročišćeni tekst , 5/19 i 2/20) i članka 59. Poslovnika Gradskog 
vijeća Grada Drniša, („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br. 15/09 ,7/13 i 
3/14), sazivam za dan 
 

14. prosinca 2020. godine /ponedjeljak/ 
s početkom u 18,30 sati 

25. 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 III. Izmjena i dopuna  Proračuna Grada Drniša za 2020. godinu - 

predlagatelj: Gradonačelnik, 
 

2. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa gradnje komunalne infrastrukture  za 
2020. – predlagatelj: Gradonačelnik,  
 

3. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog 
plana za 2020. godinu Pučkog otvorenog učilišta – predlagatelj: Gradonačelnik,  
 

4. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog 
plana za 2020. godinu Gradskog muzeja Drniš – predlagatelj: Gradonačelnik,  
 

5. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog 
plana za 2020. godinu Narodne knjižnice Drniš – predlagatelj: Gradonačelnik,  

                          
6. Prijedlog Proračuna Grada Drniša za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. 

godinu - predlagatelj: Gradonačelnik, 
 



7. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Drniša za 2021.godinu - 
predlagatelj: Gradonačelnik, 
 

8. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 2021. godinu 
te projekciju plana za 2022. i 2023. godinu Pučkog otvorenog učilišta – 
predlagatelj: Gradonačelnik,  
 

9. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 2021. godinu 
te projekciju plana za 2022. i 2023. godinu Gradskog muzeja Drniš – 
predlagatelj: Gradonačelnik,  
 

10. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 2021. godinu 
te projekciju plana za 2022. i 2023. godinu Narodne knjižnice Drniš – 
predlagatelj: Gradonačelnik,  

 
11. Prijedlog Socijalnog programa Grada Drniša za 2021. godinu - predlagatelj: 

Gradonačelnik 
 

12. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Drniša za 
razdoblje od 01.01.2021. - 30.04.2021. godine za redovito godišnje 
financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Gradskom 
vijeću Grada Drniša - predlagatelj: Gradonačelnik 

 
13. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 

Gradu Drnišu za 2021. godinu – predlagatelj: Gradonačelnik 
 

14. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture  na području  Grada 
Drniša za 2021. godinu - predlagatelj: Gradonačelnik 

 
15. Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito  

izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Drniša- predlagatelj: 
Gradonačelnik 
 

16. Prijedlog Programa o utrošku sredstava od prodaje kuća i stanova u vlasništvu  
Republike Hrvatske - predlagatelj: Gradonačelnik, 
 

      17.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Plan gradnje i održavanja 
           komunalnih vodnih građevina za 2021.godinu RAD-u d.o.o. Drniš - predlagatelj: 
           Gradonačelnik, 

 
18.Prijedlog Odluke o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Drniš – 
     predlagatelj: Gradonačelnik, 

 
19. Prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda 
      za 2021. godinu - predlagatelj: Gradonačelnik, 

 
20. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa potpore poljoprivredi  i  
      ruralnom razvoju  Grada Drniša za razdoblje 2014.-2015. godine 
 
21. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Drniša u 2020. godini 



      i plan razvoja sustava civilne zaštite za 2021. godinu, te plan financiranja 
       sustava za trogodišnje razdoblje - predlagatelj: Gradonačelnik 
 

 
      22. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Gradonačelniku za sklapanje  

 kupoprodajnog ugovora između prodavatelja RH i kupca Grada Drniša i  to za  
  čest.zem.60/30  Z.U. 268 k.o. Bogatić Miljevački,  površine 1126 m2, a u naravi 
 „zemljište za sport I rekreaciju I dvorište“ izravnom  pogodbom - predlagatelj: 
  Gradonačelnik, 

 
     23. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Javne  
           vatrogasne postrojbe Grada Drniša- predlagatelj: Gradonačelnik, 
 
     24. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o realizaciji godišnjeg plana 
           i programa rada Dječjeg vrtića Drniš za pedagošku 2019/2020. godinu –  
           predlagatelj: Gradonačelnik, 
     
    25. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Odluke o 
          povećanju sudjelovanja roditelja u cijeni programa  Dječjeg vrtića Drniš- 
          predlagatelj: Gradonačelnik, 
 
  26. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Gradonačelniku  za pokretanje postupka  

  javne nabave i sklapanje ugovora o nabavi  radova, usluga i roba u sklopu  
         programa "Pametni gradovi 2019. - predlagatelj: Gradonačelnik, 
 
  27. Prijedolg Odluke o produljenju važenja strategije razvoja Grada Drniša. –  
        predlagatelj: Gradonačelnik. 
 
         
              Molim Vas da sjednici obvezno budete nazočni, a eventualni izostanak 
pravodobno javite u pisarnici  Grada Drniša na tel. 022/888-830. 
                                                                                                 
 
 

PREDSJEDNIK: 
                                                                                                        Ante Pleadin, v.r. 

 

 


