
                       
 
       REPUBLIKA HRVATSKA 
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA 

         
                GRAD DRNIŠ 
           GRADSKO VIJEĆE  
KLASA: 021-05/21-50/01                                           
URBROJ: 2182/06-21-01 
 
Drniš, 3. veljače  2021. 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 i 1/19-pročišćeni tekst,5/19  2/20) i članka 59. Poslovnika Gradskog 
vijeća Grada Drniša, („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br. 15/09 ,7/13 i 
3/14 i  „Službeni glasnik Grada Drniša“ broj  3/20), sazivam za dan 
 

 12. veljače 2021. godine /petak/ 
s početkom u 18,30 sati 

26. 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 visini vijećničkih naknada i visini naknada drugih 
vijećničkih troškova -predlagatelj: Gradonačelnik, 

 
 2. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog poziva za predlaganje 

kandidta/kandidatkinja za Savjet mladih Grada Drniša, -predlagatelj: Gradonačelnik 
, 
 3. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnost Dječjem vrtiću Drniš na 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića Drniš–predlagatelj: 
Gradonačelnik, 

 4. Prijedlog Zaključka o ukidanju statusa javnog dobra na dijelu 
čest.zem.2863/1 k.o. Radonić-predlagatelj: Gradonačelnik, 

 
           5. Prijedlog Zaključka  o prihvaćanju Izvješća  o izvršenju Programa o utrošku 
sredstava od prodaje kuća i stanova u vlasništvu Republike Hrvatske - predlagatelj: 
Gradonačelnik, 



 
 

         6. Prijedlog Zaključka  o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja 
sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na 
području Grada Drniša - predlagatelj: Gradonačelnik, 

   
         7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Gradonačelniku Grada Drniša za  
sklapanje kupoprodajnih ugovora za nekretnine u vlasništvu Grada Drniša za mlade 
obitelji  - predlagatelj: Gradonačelnik, 
 
        8. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Gradonačelniku za pokretanje 
postupka javne nabave i  sklapanje ugovora o nabavi usluga projektno-tehničke 
dokumentacije za izgradnju i opremanje Doma za starije i nemoćne osobe Drniš  – 
predlagatelj: Gradonačelnik, 
 
        9. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Gradonačelniku Grada Drniša za  
provedbu postupka javne nabave i sklapanje ugovora u sklopu provedbe projekta 
primjene koncepta „Pametnih gradova“  - predlagatelj: Gradonačelnik, 
 
    10. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Gradonačelniku Grada Drniša za 
provedbu postupka javne nabave i sklapanje ugovora za uređenje nerazvrstanih 
cesta u Kričkama, Siveriću, Pakovu Selu i Sedramiću - predlagatelj: Gradonačelnik, 
 
    11. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za nekretnine u k.o. Drniš – 
predlagatelj: Gradonačelnik. 
        
 
        

Molim Vas da sjednici obvezno budete nazočni, a eventualni izostanak 
pravodobno javite  na tel. 022/888-830. 
 
 
                                                                                   PREDSJEDNIK: 
 
                                                                                   Ante Pleadin, v.r. 
                                                                                    
 
 
 


