
 

 

 

 

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE 

KLASA: 021-05/20-01/8 

URBROJ: 2182/10-01-20-1 

Knin, 13. svibnja 2020. godine  

 

 

                                                                                 VIJEĆNICIMA GRADSKOG VIJEĆA  

        GRADA  KNINA 
  

Na temelju čl. 91. st. 1. i čl. 92. st. 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Knina (''Službeni 

vjesnik Šibensko-kninske županije'', broj 10/09, 7/10, 8/10, 3/13 i 11/13- pročišćeni tekst i 

„Službeno glasilo Grada Knina“ broj 5/18 i 14/19), sazivam 33. sjednicu Gradskog vijeća Grada 

Knina za dan 

 

                   19. svibnja 2020. godine (utorak) 

                                       s  početkom  u 15,30 sati  

                      u Gradskoj vijećnici u Kninu 

 

Za sjednicu predlažem sljedeći: 

  D N E V N I  R E D 

 

1. Prijedlog Statuta Kninskog muzeja Knin 

(Izvjestitelj: dr.sc. Zlatko Ćesić, ravnatelj Kninskog muzeja)  

2. Prijedlog Poslovnika o izmjenama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Knina 

 (Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za priv.obavljanje poslova  

                         pročelnice Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti)  

3. Godišnje izvješće o izvršenju Programa javnih potreba udruga civilnog društva na 

području Grada Knina za 2019. godinu 

 (Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za priv.obavljanje poslova  

                         pročelnice Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti)  

4. Godišnje izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Grada 

Knina za 2019. godinu 

 (Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za priv.obavljanje poslova  

                         pročelnice Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti)  

5. Godišnje izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Grada 

Knina za 2019. godinu 

 (Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za priv.obavljanje poslova  

                         pročelnice Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti) 

6. Godišnje izvješće o izvršenju Programa socijalnih davanja na području Grada Knina 

za 2019. godinu 

 (Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za priv.obavljanje poslova  

                         pročelnice Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti) 



7. Godišnje izvješće o izvršenju Programa Općih javnih potreba u predškolskom 

odgoju i školstvu na području Grada Knina za 2019. godinu 

 (Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za priv.obavljanje poslova  

                          pročelnice Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti) 

8. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Grada Knina za 2019. godinu 

       (Izvjestitelj: Ivica Brčina, službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika Upravnog 

       odjela za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša) 

9. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području 

Grada Knina za 2019. godinu 

       (Izvjestitelj: Ivica Brčina, službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika Upravnog 

       odjela za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša) 

10. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Knina za 2019. godinu 

 (Izvjestiteljica: Kristina Perić, zamjenica gradonačelnika Grada Knina) 

11. Izvješće o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala Grada Knina 

za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine 

(Izvjestiteljica: Kristina Perić, zamjenica gradonačelnika Grada Knina) 

12. Izvješće o trošenju sredstava proračunske pričuve Grada Knina za razdoblje od 1. 

siječnja do 31. prosinca 2019. godine 

(Izvjestiteljica: Kristina Perić, zamjenica gradonačelnika Grada Knina) 

13. Izvješće o danim jamstvima i izdatcima po jamstvima Grada Knina za razdoblje od 

1. siječnja do 31. prosinca 2019. godinu 

(Izvjestiteljica: Kristina Perić, zamjenica gradonačelnika Grada Knina) 

14. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Knina za 2019. godinu 

  (Izvjestiteljica: Kristina Perić, zamjenica gradonačelnika Grada Knina) 

15. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Knina za razdoblje srpanj – prosinac 2019. 

godine 

(Izvjestitelj: dr. sc. Marko Jelić, gradonačelnik Grada Knina) 

16. Prijedlog Programa potpora gospodarstvu Grada Knina u 2020. godini 

(Izvjestitelj: Joško Nedoklan, službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika 

                     Upravnog odjela za programe EU, gospodarstvo, strateško planiranje i razvoj,  

                     financije, javnu nabavu i naplatu potraživanja)  

17. Prijedlog Programa potpore razvoju turističke ponude na području Grada Knina u  

2020. godini 

(Izvjestitelj: Joško Nedoklan, službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika 

                     Upravnog odjela za programe EU, gospodarstvo, strateško planiranje i razvoj,  

                     financije, javnu nabavu i naplatu potraživanja)  

18. Prijedlog Programa potpora poljoprivredi na području Grada Knina za razdoblje 

2020.-2022. godine 

(Izvjestitelj: Marijo Ćaćić, zamjenik gradonačelnika Grada Knina)  

19. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa socijalnih davanja na području Grada Knina 

za 2020. godinu 

 (Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za priv.obavljanje poslova  

                         pročelnice Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti) 

20. Prijedlog Izmjena Programa Općih javnih potreba u predškolskom odgoju, školstvu i 

visokom obrazovanju na području Grada Knina za 2020. godinu 

 (Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za priv.obavljanje poslova  

                         pročelnice Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti) 

 

 



21. Prijedlog Izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada 

Knina za 2020. godinu 

       (Izvjestitelj: Ivica Brčina, službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika Upravnog 

       odjela za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša) 

22. Prijedlog Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Grada Knina za 2020. godinu 

       (Izvjestitelj: Ivica Brčina, službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika Upravnog 

       odjela za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša) 

23. Prijedlog Odluke o jednokratnoj financijskoj pomoći poslovnim subjektima 

namijenjenoj ublažavanju posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa (COVID-

19) 

(Izvjestitelj: Joško Nedoklan, službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika 

                     Upravnog odjela za programe EU, gospodarstvo, strateško planiranje i razvoj,  

                     financije, javnu nabavu i naplatu potraživanja) 

24. Prijedlog Odluke o mjerama za ublažavanje posljedica izazvanih epidemijom bolesti 

COVID-19 na području Grada Knina 

(Izvjestiteljica: Kristina Perić, zamjenica gradonačelnika Grada Knina) 

25. Prijedlog II izmjena i dopuna Proračuna Grada Knina za 2020. godinu  

(Izvjestiteljica: Kristina Perić, zamjenica gradonačelnika Grada Knina) 

26. Prijedlog Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić 

CVRČAK Knin za radnu 2020./2021. godinu 

 (Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za priv.obavljanje poslova  

                         pročelnice Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti) 

27. Prijedlog Odluke o visini sudjelovanja roditelja u cijeni pružanja-korištenja usluga 

Dječjeg vrtića CVRČAK Knin 

 (Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za priv.obavljanje poslova  

                         pročelnice Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti) 

28. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu 

       (Izvjestitelj: Ivica Brčina, službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika Upravnog 

       odjela za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša) 

29. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o komunalnoj naknadi 

       (Izvjestitelj: Ivica Brčina, službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika Upravnog 

       odjela za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša) 

30. Prijedlog Odluke o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada 

Knina za 2020. godinu 

       (Izvjestitelj: Ivica Brčina, službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika Upravnog 

       odjela za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša) 

31. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o određivanju imena ulica i trgova na području 

Grada Knina 

       (Izvjestitelj: Ivica Brčina, službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika Upravnog 

       odjela za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša) 

32. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pravilima za izbor članova 

vijeća mjesnih odbora na području Grada Knina 

 (Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za priv.obavljanje poslova  

                         pročelnice Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti) 

33. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Komunalnom poduzeću d.o.o. Knin, Trg 

Oluje 9, na Ugovor o podjeli s preuzimanjem  

 (Izvjestitelj: Marijo Ćaćić, zamjenik gradonačelnika Grada Knina) 

 

 



34. Prijedlozi Odluka o dodjeli priznanja Grada Knina za 2020. godinu 

(Izvjestitelj: dr. sc. Marko Jelić, predsjednik Odbora za javna priznanja Grada Knina) 

35. Vijećnička pitanja 

 

  

  PREDSJEDNICA  

 

                       Vedrana Požar, struč.spec.oec. 


