
                    
       REPUBLIKA HRVATSKA 
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA 

      
                GRAD DRNIŠ 
           GRADSKO VIJEĆE 
KLASA: 021-05/21-50/05                                           
URBROJ: 2182/06-21-01 
Drniš,   5. srpnja  2021. godine  
 

Na temelju članka 55. Statuta Grada Drniša („Službeni glasnik Grada Drniša“ 
broj 2/21 ) i članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Drniša, („Službeni glasnik 
Grada Drniša“ broj 2/21), sazivam za dan 

 
13. srpnja  2021. godine /utorak/ 

s početkom u 19,00 sati 
2. 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 

 
  Svečana Prisega člana predstavničkog tijela. 
                                                            
1. Prijedlog Odluke o izmjeni Statutarne odluke o izboru članova vijeća gradskih četvrti 
    i mjesnih odbora na području Grada Drniša – predlagatelj: Gradonačelnik,  
 
2. Rasprava Izvješća o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za Savjet mladih 
    Grada Drniša i izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Drniša- 
     predlagatelj: Komisija za izbor i imenovanje,  
 
3. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna (VIII) Urbanističkog plana 
   uređenja Grada Drniša - predlagatelj: Gradonačelnik, 
 
4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada 
   Drniša po zahtjevu Dječjeg vrtića Drniš - predlagatelj: Gradonačelnik 
 
5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada 
    Drniša-Kulturni centar za posjetitelje Grada Drniša - predlagatelj: Gradonačelnik 
 
6. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Drniša za 
    razdoblje od 15.06.2021. - 31.12.2021. godine za redovito godišnje financiranje 
  političkih stranaka  zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Drniša - predlagatelj:  
    Gradonačelnik, 



 
7.   Prijedlog Odluke o davanju  suglasnosti Gradonačelniku Grada  
      Drniša za  provedbu postupka javne nabave i sklapanje ugovora o nabavi 
      radova, u sklopu projekta: Zamjena rasvjetnih tijela na području Grada Drniša 
      -predlagatelj:Gradonačelnik, 
 
 8.  Prijedlog Odluke o davanju  suglasnosti Gradonačelniku Grada  
      Drniša za  provedbu postupka javne nabave i sklapanje ugovora o nabavi 
      radova, u sklopu projekta: Izgradnja športskog igrališta Kadina Glavica- 
      predlagatelj:Gradonačelnik, 
 
 9.  Prijedlog odluke o pokretanju postupka izrade Strategije upravljanja  
      nekretninama u vlasništvu Grada Drniša- predlagatelj: Gradonačelnik. 
 
 
 
   Molim Vas da sjednici obvezno budete nazočni, a eventualni izostanak pravodobno 
javite tajništvu Grada Drniša na tel. 022/888-830.  
    
                                                                                   PREDSJEDNIK: 
 
                                                                               Tomislav Dželalija, dipl.ing.v.r.  
 


