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I. GRADSKO VIJEĆE 

 

ODLUKE 

 ODLUKA o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti   

     održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Knina …………………….... (br.1. str.2) 

 ODLUKA o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti  

          održavanja javnoprometnih površina na području Grada Knina …….………..… (br.1. str.2) 

 ODLUKA o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika                     

          gradonačelnika iz radnog odnosa  ………………………………………………. (br.1. str.6) 

 IZMJENE I DOPUNE Proračuna Grada Knina za 2014. godinu - Rebalans II. …(br.2. str.10) 

 ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Grada Knina  

          za 2014. godinu uz Rebalans ……….………….……………………………….  (br.2. str.11) 

 ODLUKA o davanju suglasnosti DIV-u d.o.o. tvornici vijaka, Bobovica 10A, 

          Samobor, za osnivanje hipoteke kao založnog prava  …………………………… (br.3. str.2) 

 IZMJENA I DOPUNA III. Proračuna Grada Knina za 2014. g. - Rebalans III …  (br.4. str.8) 

 ODLUKA o izmjeni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Knina za 2014. godinu,  

          uz Rebalans III. ………………………………………………………………….. (br.4. str.15) 

 PRORAČUN Grada Knina za 2015. godinu …………………………..……..….. (br.4. str.30) 

 ODLUKA o izvršenju Proračuna Grada Knina za 2015. godinu …………....…... (br.4. str.43) 

 ODLUKA o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Knina za 2015. godinu   

          za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom   

          vijeću Grada Knina …………………………………………………..………….. (br.4. str.47) 

 ODLUKA o određivanju nagrade za rad članovima Vijeća srpske nacionalne   

          manjine Grada Knina za 2015. godinu ……………………………..…..……….. (br.4. str.48) 

 

 ODLUKA o dopunama Odluke o određivanju imena ulica i trgova na području  

          grada Knina …………………………………..………………………….……… (br.4. str.49) 

 ODLUKA o izmjenama Odluke o  koeficijentima za obračun plaće službenika  

          i namještenika …………………………..……………………….…..………….. (br.4. str.50) 

 STATUTARNA ODLUKA o dopuni i izmjeni Statuta Grada Knina ……..….... (br.4. str.50) 

 ODLUKA o izmjeni Odluke o prijenosu prava vlasništva (darovanjem), bez  

          naknade, nekretnine označene kao kat.čest.2743/10, k.o. Knin u vlasništvu  

          Grada Knina, u korist Komunalnog poduzeća d.o.o. Knin ……….…..……….. (br.4. str.51) 
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 ODLUKA o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti  

          postupanja s psima i mačkama lutalicama, te uklanjanja životinjskih lešina na  

          području Grada Knina …………………………………..…..…….…..……….. (br.4. str.51) 

 MJERE zaštite i spašavanja u nepovoljnim uvjetima 2014./2015. godine na području  

          Grada Knina  ..…………………..…………………………………….…..…… (br.4. str.52) 

 SMJERNICE za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području  

          Grada Knina za 2015. godinu..…………..…………………………….…..…..  (br.4. str.53) 

 PROVEDBENI plan unapređenja zaštite od požara za područje Grada Knina za  

         2015. godinu ……………………..…………………………………….…..…… (br.4. str.54) 

 ODLUKA o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih  

          dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Grad Knin .……….....…….. (br.4. str.56) 

 ODLUKA o donošenju Plana zaštite i spašavanja za područje Grada Knin ….... (br.4. str.56) 

 ODLUKA o donošenju Plana civilne zaštite Grada Knina.…………………….. (br.4. str.56) 

 ODLUKA o izmjeni Odluke o učlanjivanju u Lokalnu akcijsku grupu u zaleđu  

          Šibensko-kninske županije .……..…………………………………...…..…….. (br.4. str.57) 

 ODLUKA o izmjeni Odluke o suosnivanju Lokalne akcijske grupe „Dinara 1831“  

          ………………………………………………………………………………….. (br.4. str.57) 

 ODLUKA o podnošenju zahtjeva za ocjenu ustavnosti Zakona o izmjenama i  

          dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne)  

          samouprave Ustavom …………….……………………….……………………. (br.4. str.58) 

 

IZVJEŠĆA 

 IZVJEŠĆE o izvršenju Proračuna Grada Knina za siječanj - lipanj 2014. godine . (br.2. str.4) 

 

       PROGRAMI 

 PROGRAM pripremnih i provedbenih aktivnosti za turističku 2014. godinu na  

          području Grada Knina  …………………………………………………….……   (br.1. str.2) 

 OPERATIVNI PROGRAM aktivnosti Grada Knina za ljetnu sezonu 2014. …… (br.1. str.4) 

 IZMJENE I DOPUNE Programa gradnje objekata i uređaja komunalne   

         Infrastrukture u Gradu Kninu za 2014. godinu …………………………..………. (br.2. str.2) 

 IZMJENE I DOPUNE Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu   

          Kninu za 2014. godinu ………….……………………………….……………..    (br.2. str.3) 
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 IZMJENE I DOPUNE II. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne  

          infrastrukture u gradu Kninu za 2014. godinu  ………. .……………………….. (br.4. str.4) 

 IZMJENE I DOPUNE II. Programa održavanja komunalne infrastrukture u gradu  

          Kninu za 2014. godinu ……….……………………………………………….. .. (br.4. str.5) 

 IZMJENE III. Programa socijalnih davanja na području grada Knina za  

          2014. godinu …………………………………………………………….……… (br.4. str.6) 

 IZMJENE II. Programa javnih potreba u kulturi na području grada Knina s  

          financijskim planom za 2014. godinu ………………………………………….. (br.4. str.7) 

 PROGRAM gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u gradu Kninu  

          za 2015. godinu ………………….…………………………….……………….. (br.4. str.15) 

 PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture u gradu Kninu za 2015. god. .(br.4. str.17) 

 PROGRAM socijalnih davanja na području grada Knina za 2015. godinu ……. (br.4. str.22) 

 PROGRAM javnih potreba u kulturi na području grada Knina s financijskim  

         planom za 2015. godinu ………… …………………………………….………   (br.4. str.24) 

 PROGRAM javnih potreba u sportu na području grada Knina za 2015. godinu . (br.4. str.26) 

 PROGRAM javnih potreba u financiranju udruga civilnog društva na području  

         grada Knina za 2015. godinu ………………………………………………….… (br.4. str.28) 

 

RJEŠENJA 

 RJEŠENJE o prestanku vijećničkog mandata vijećnika i  početku obnašanja  

          vijećničke  dužnosti zamjenika vijećnika u Gradskom vijeću Grada Knina ...… (br.4. str.3) 

 RJEŠENJE o razrješenju člana Odbora za financije i proračun Gradskog vijeća   

         Grada Knina …...…………………………………………………….………….. (br.4. str.3) 

 RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o izboru Odbora za proračun i financije Gradskog  

          vijeća Grada Knina   .………………………………………………...………… (br.4. str.3) 

 RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Odbora za priznanja Grada Knina ……….

…………………………………………………………………………...…….. (br.4. str.50) 

 

ZAKLJUČCI 

 ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Knina za  

         siječanj – lipanj 2014.godine ………………………..……...………..……….... (br.2. str.4) 
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        ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o danim jamstvima i izdacima po jamstvima  

         Grada Knina za period od 1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine ………..…...    (br.2. str.6) 

 ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu 

          novca i kapitala Grada Knina za period od 1. siječnja do 30. lipnja 2014.g. ….. (br.2. str.8) 

 ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o trošenju sredstava proračunske zalihe   

         Grada Knina za period od 1. siječnja  do 30. lipnja 2014. godine ……………... (br.2. str.9) 

 ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Gradonačelnice Grada Knina  

          za razdoblje siječanj - lipanj 2014. godine …………………………...…….. ...(br.2. str.12) 

 ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja  

          na području Grada Knina u 2014. godini …………..……………….………..  (br.4. str.51) 

 ZAKLJUČAK o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog Statuta Dječjeg vrtića 

          „Cvrčak“  Knin …………..…………………..……………………….…….... (br.4. str.57) 

 

 _______________________________________ 

 

II. GRADONAČELNICA 

 

        PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o naknadama za korištenje javnih površina ...(br.3. str.3) 

        PLAN prijma u službu u upravna tijela Grada Knina za 2015. godinu  …….... (br.4. str.58) 

 RJEŠENJE o utvrđivanju brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata u  

          uredskom  poslovanju tijela Grada Knina …………………………………..... (br.4. str.60) 

 

 _______________________________________ 

 

III. UPRAVNI ODJEL 

ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNE,  

IMOVINSKOPRAVNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA 

 

 PONOVNA JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu ciljanih izmjena i dopuna  

        Generalnog  urbanističkog plana Grada Knina ……………………………..... (br.2. str.13) 

 PONOVNA JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu ciljanih izmjena i dopuna  

         Prostornog plana   uređenja Grada Knina …………………………………….(br.2. str.14) 
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Izdavač: GRAD KNIN, dr. Franje Tuđmana 2, 22300 Knin 

Uredništvo: Slaven Ivić, ing.el., Nenad Damjanović, dipl.oec., Sanja Lozančić, dipl.iur. 

tel: 022/664-410, fax 022/660-445 

e-pošta: grad@knin.hr 

www.knin.hr 

Tisak: Grad Knin 


