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GRADONAČELNIK 

KLASA: 034-06/19-01/1 

URBROJ: 2182/10-02-20-3 

Knin, 17. travnja 2020. godine 

 

 

Gradonačelnik Grada Knina  na temelju članka 47. stavka 1. Statuta Grada Knina („Službeni 

vjesnik Šibensko kninske županije“, broj: 7/09, 3/13 i 11/13 - pročišćeni tekst i Službeno 

glasilo Grada Knina“, broj 4/14, 2/18, 6/18 – pročišćeni tekst, 8/19 i 4/20), p o d n  o s i 

 

IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA GRADA KNINA 

ZA RAZDOBLJE SRPANJ-PROSINAC 2019. GODINE 

 

 

Poštovane vijećnice, poštovani vijećnici Gradskog vijeća Grada Knina, 

 

u nastavku Vam podnosim skraćeno Izvješće gradonačelnika Grada Knina o radu u 

razdoblju srpanj-prosinac 2019. godine.         

 

 

I. GRADSKO VIJEĆE 

 

U razdoblju srpanj – prosinac 2019. godine, održane su četiri (4) sjednica Gradskog 

vijeća, s ukupno 65 točaka dnevnog reda (bez vijećničkih pitanja) te su na prijedlog 

gradonačelnika Grada Knina i drugih ovlaštenih predlagatelja doneseni i usvojeni sljedeći akti 

Gradskog vijeća:  

 

 na 26. sjednici održanoj  5. srpnja 2019.  

 

doneseni akti: 

- Odluka o davanju na upravljanje odlagališta komunalnog otpada „Mala Promina“ 

- Odluka o raskidu Ugovora o darovanju 

- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Knina 

- Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Narodne knjižnice 

Knin 

 

 

 na 27. sjednici održanoj  13. rujna 2019.  

 

doneseni akti: 

- Druge izmjene i dopune Proračuna Grada Knina za 2019. godinu 

- Izmjena Programa javnih potreba u sportu na području grada Knina za 2019. godinu 

- Izmjena Programa javnih potreba u kulturi na području grada Knina za 2019. godinu 

- Izmjena Programa socijalnih davanja na području grada Knina za 2019. godinu 

- Izmjena Programa Općih javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu na području 

grada Knina za 2019. godinu 
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- Izmjena i dopuna II Programa građenja komunalne infrastrukture na području grada 

Knina za 2019. godinu 

- 1. izmjena Programa potpora poljoprivredi na području grada Knina za razdoblje 

2019. – 2021. godina 

- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za izračun plaće službenika 

i namještenika upravnih tijela Grada Knina 

- Odluka o komunalnom redu 

- Odluka o davanju reciklažnog dvorišta na upravljanje 

- Odluka o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja „Novi 

centar“ 

- Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja „Ex vojarna Krka“ 

- Odluka o pristupanju Grada Knina Udruzi Lokalna akcijska grupa „KRKA“ 

- Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o kupoprodaji nekretnine 

- Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda 

- Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog  I. izmjena i dopuna Pravilnika 

o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića CVRČAK Knin 

- Zaključak o ne usvajanju Izvješća o radu s financijskim izvješćem Turističke zajednice 

Grada Knina za 2018. godinu  

 

usvojena godišnja izvješća: 

- o radu gradonačelnika Grada Knina za razdoblje siječanj-lipanj 2019. godine 

- o stanju Društva s financijskim izvješćem Komunalnog poduzeća d.o.o. Knin za 2018. 

godinu 

- o radu s financijskim izvješćem Čistoće i zelenilo d.o.o. Knin za 2018. godinu 

- o radu s financijskim izvješćem Upravitelja – Knin d.o.o. za 2018. godinu 

 

te polugodišnja izvješća: 

- o izvršenju Proračuna Grada Knina za 2019. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 30. 

lipnja 2019. godine 

- o izvršenju Programa javnih potreba udruga civilnog društva na području grada Knina 

za period siječanj-lipanj 2019. godine 

- o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području grada Knina za period 

siječanj-lipanj 2019. godine 

- o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Grada Knina za period 

siječanj-lipanj 2019. godine 

- o izvršenju Programa socijalnih davanja na području Grada Knina za period siječanj-

lipanj 2019. godine 

- o izvršenju Programa Općih javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu na 

području Grada Knina za period siječanj-lipanj 2019. godine 

 

 

 na 28. sjednici održanoj  30. listopada 2019.  

 

doneseni akti: 

- Treće izmjene i dopune Proračuna Grada Knina za 2019. godinu  

- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove Lokalna 

razvojna agencija Matica  

- 2. izmjena Programa potpora poljoprivredi na području Grada Knina za razdoblje 

2019.-2020. godina  
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- Izmjene i dopune Programa potpore razvoju turističke ponude na području Grada 

Knina u 2019. godini  

- Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Knina za 

2019. godinu  

- Zaključak o ne usvajanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na 

Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Kninskog muzeja  

- Zaključak o davanju suglasnosti Čistoći i zelenilo d.o.o. za zaduživanje putem 

financijskog lizinga  

- Zaključak o ne usvajanju Zahtjeva za ocjenu suglasnosti članka 144. Općeg poreznog 

zakona („Narodne novine“, broj 115/16 i 106/18) s Ustavom Republike Hrvatske  

 

 

 na 29. sjednici održanoj  16. prosinca 2019.  

 

doneseni akti: 

- Poslovnik o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Knina 

- Pravilnik o stambenom zbrinjavanju osoba određenih struka i zanimanja za čijim 

radom postoji posebno iskazana potreba na području Grada Knina 

- IV. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Knina za 2019. godinu 

- Proračun Grada Knina za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu 

- Izmjene Programa javnih potreba udruga civilnog društva na području Grada Knina 

za 2019. godinu 

- Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Knina za 

2019. godinu 

- Izmjene i dopune Programa socijalnih davanja na području Grada Knina za 2019. 

godinu 

- Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu na području Grada Knina za 

2019. godinu 

- Izmjene i dopune Programa Općih javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu 

na području Grada Knina za 2019. godinu 

- Izmjene i dopune III Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada 

Knina za 2019. godinu 

- Program javnih potreba u udruga civilnog društva na području Grada Knina za 2020. 

godinu 

- Program javnih potreba u kulturi na području Grada Knina za 2020. godinu 

- Program socijalnih davanja na području Grada Knina za 2020. godinu 

- Program javnih potreba u sportu na području Grada Knina za 2020. godinu 

- Program Općih javnih potreba u predškolskom odgoju, školstvu i visokom 

obrazovanju na području Grada Knina za 2020. godinu 

- Program građenja komunalne infrastrukture na području Grada Knina za 2020. 

godinu 

- Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Knina za 2020. 

godinu 

- Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja 

Stanice Šibenika za 2020. godinu 

- Odluka o izvršenju Proračuna Grada Knina za 2020. Godinu 

- Odluka o naknadi članovima Gradskog vijeća Grada Knina 
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- Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Knina za 2020. godinu za 

redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću 

Grada Knina i članova Gradskog vijeća Grada Knina izabranih s liste grupe birača 

- Odluka o određivanju nagrade za rad članovima Vijeća srpske nacionalne manjine 

Grada Knina za 2020. godinu 

- Odluka o davanju suglasnosti za kupnju nekretnina 

- Odluka o davanju suglasnosti za kupnju nekretnina 

- Odluka o izmjenama Odluke o komunalnom redu 

- Zaključak o utvrđivanju prijedloga za imenovanje mrtvozornika za područje Grada 

Knina 

 

 

II. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA 

 

 U navedenom razdoblju održavani su kolegiji gradonačelnika na kojima se 

raspravljalo o tekućim poslovima iz nadležnosti upravnih odjela. 

 

 

III. U navedenom vremenskom razdoblju rad UPRAVNOG ODJELA ZA 

LOKALNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI može se 

promatrati kroz slijedeće segmente: 

 

1. Poslovi Odjela vezani uz Gradsko vijeće: 
 

 pravno savjetodavni poslovi u pripremi nacrta i prijedloga općih akata za Gradsko 

vijeće, te briga o njihovoj usklađenosti sa zakonom, Statutom i drugim propisima, 

 stručni i administrativni poslovi u svezi pripreme i organiziranja sjednica Gradskog 

vijeća i njihovih radnih tijela te informiranje javnosti, 

 izrada donesenih akata Gradskog vijeća, organiziranje njihove objave i dostava 

nadležnim tijelima i subjektima radi izvršenja. 

 

2. Poslovi Odjela iz područja rada i službeničkih odnosa: 

 
 iz područja rada i  službeničkih odnosa po službenoj dužnosti ili temeljem podnesenih 

zahtjeva izrađeno je ukupno 116 upravnih i drugih akata  

 vođenje i ažuriranje kadrovskih evidencija zaposlenika  

 HZMO i HZZO podneseno je 40 prijava o početku i prestanku osiguranja zaposlenika, 

uključujući i osobe zaposlene na javnim radovima  

 redovito vođenje mjesečnih evidencija o radnom vremenu za isplatu plaće (osmice) te 

izrada mjesečnih izvješća pročelnicima upravnih tijela o evidenciji rada službenika  

 razna očitovanja  i dostava traženih podataka bivšem uredu državne uprave, ministarstvu i 

drugim tijelima i podnositeljima podnesaka 

 osmišljavanje i priprema akata iz područja radnih odnosa (rješenja, prijedlozi 

sistematizacije radnih mjesta i sl.) za sve upravne odjele 
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3. Poslovi Odjela iz područja socijalne skrbi   
 

 obavljanje svih pravnih poslova, uz sudjelovanje u organizacijskim poslovima, 

vezanim uz provedbu Radova za opće dobro bez naknade, koji su se provodili 

sukladno članku 39. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13, 

152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17 i 98/19) i  Odluci o provođenju radova za opće 

dobro bez naknade na području Grada Knina („Službeno glasilo Grada Knina“, broj 

12/19), u suradnji s Centrom za socijalnu skrb Knin. Radovi su se provodili u četiri 

termina tijekom dva mjeseca, studeni i prosinac 2019. godine, bilo je pozvano ukupno 

185 korisnika zajamčene minimalne naknade, od čega se po pozivu odazvalo 37 

korisnika, s kojima su zaključeni ugovori o radu za opće dobro (na određeno vrijeme 

(80 sati mjesečno, 10 radnih dana), bez naknade, od preostalih 148 pozvanih korisnika 

zajamčene minimalne naknade njih 106 je opravdalo neodazivanje sudjelovanju u 

radovima za opće dobro bez naknade, dok 42 korisnika zajamčene minimalne naknade 

koji su prema našoj evidenciji uredno primili pozive za rad za opće dobro bez 

naknade, nisu se odazvali niti su opravdali neodazivanje istom 

 vođenje evidencija i izrada rješenja, temeljem odluka imenovanog Povjerenstva, po 

zahtjevima za jednokratnu novčanu pomoć  

 vođenje evidencije i rješavanje po zahtjevima za rođenje djeteta  

 stručni i administrativni poslovi oko zaprimanja zahtjeva za ogrjev korisnika 

zajamčene  minimalne novčane naknade i rješavanje po istima 

 

 

3. Poslovi Odjela vezani uz kulturni i sportski život Grada 

te društvena događanja u Gradu: 

 
 tijekom izvještajnog perioda Grad Knin je organizirao brojna događanja te je Grad 

obilovao kulturnim priredbama. Nakon srpanjskog zatišja, početak kolovoza i 

obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja te 

24. godišnjice VRO „Oluja“, obilovao je kako kulturnim i sportskim, tako i 

društvenim događanjima. Na Dan pobjede, 5. kolovoza održan je zajednički koncert 

Jasmina Stavrosa, Mladena Grdovića i Zlatka Pejakovića; nadalje, u kolovozu je 

Umjetnička organizacija Kazališna družina „Ivana Brlić-Mažuranić“ izvela predstavu 

Knjiga o džungli i održan je koncert grupe Meritas; u listopadu je održana predstava 

Prekvalifikovana –Magacin kabarea; započeta je tradicija održavanja Plesnih večeri u 

Kninu; tijekom Adventa „Kontra bure i leda“ održan je veliki broj koncerata, među 

ostalim nastupili su: Iva Spahija i HIT bend, Pravila igre, Dalmatino, Vatra, Neno 

Belan i Fiumensi te Diktatori.  Za vrijeme Adventa naš Grad je prepoznat kao mjesto 

gdje svatko može naći nešto za sebe, od Božićnog sajma, besplatnog klizališta, Male 

škole klizanja, disko klizanja, Fritulijade, božićni vlakić, projekcije animiranih i 

igranih filmova, druženje djece s Djeda mrazom, dječji doček Nove godine do dočeka 

Nove godine za odrasle, uglavnom, kako je to lijepo zaključila naša Turistička 

zajednica: „Od 1. do 31. prosinca živjeli smo pravu božićnu bajku i uživali u 

najboljem Adventu u Kninu do sada.“  

 u srpnju Grad Knin je s OPG Crmarić iz Solina započeo suradnju na projektu 

proizvodnje suvenir/sadnice stare lipe i trešnje na vlastitom korijenu s kninske 

tvrđave, koje će biti ponuđene posjetiteljima kninske tvrđave kao biljni 

suvenir/sadnica. Tvrđava kao živi spomenik hrvatske kulture zaslužuje da sva znanja i 
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mogućnosti, kao i prilike koje nam se nude, usmjerimo u njezinu zaštitu i uključenje u 

život svih nas. Svaki pogled prema kninskoj tvrđavi, nas Kninjane, kao i sve građane 

Lijepe naše, ispunjava ponosom na našu nedavnu prošlost iz koje crpimo snagu za 

budućnost i razvitak našega Grada, naše Domovine i svakoga od nas ponaosob. Ona je 

podsjetnik na našu daleku, ali i na nedavnu prošlost, ispunjava nas ponosom jer je 

mjesto koje svjedoči o ponosu, želji i snazi jednog malog naroda iz srca Europe; 

 kao i prethodnih godina i u 2019. godini organizirana je svečanost dodjele nagrada za 

iznimne sportske rezultate te je nagrađeno 17 sportaša i 3 trenera Grada Knina, koji su 

svi svojim radom i zalaganjem ostvarili iznimne rezultate i koji su zaslužni za 

promicanje kninskog sporta diljem Republike Hrvatske i svijeta; 

 u prosincu je u Kninu organizirana Konferencija „Doprinos JLP®S demografskoj 

revitalizaciji Šibensko-kninske i Zadarske županije“ u organizaciju koje se Grad Knin 

aktivno uključio na način da je omogućio sudjelovanje i izlaganje dr.sc. Dražena Živić 

na temu „Aktualne demografske prilike i perspektive demografske revitalizacije 

Šibensko-kninske i Zadarske županije“ i dr.sc. Roberta Skenderović na temu 

„Temeljne povijesne odrednice demografskog razvoja sjeverne Dalmacije“. 

 Grad je i u ovom izvještajnom periodu pokazao svoju socijalnu i društvenu 

osviještenost kroz iznalaženje načina za pomoći najugroženijim članovima društva, 

kroz dodjeljivanje jednokratnih pomoći najugroženijim pojedincima i obiteljima te za 

slučajeve nepogoda, težih bolesti i slično, zatim kroz stimuliranje pronatalitetne 

politike, kao i kroz pomoć zajednici u cjelini na način davanja donacija te kroz 

sufinanciranje programa i projekata udruga, škola, bolnice i slično. Među ostalim, u 

periodu od srpanja do prosinca 2019. godine, izdvojena su velika sredstva za pomoć 

HKD Napredak za izradu narodnih nošnji, Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika 

Split donirana su sredstva na nastavak arheoloških istraživanja na lokalitetu Kapitul 

kod Knina, Motociklističkom klubu „Tenen“ za organizaciju 10. humanitarnog moto 

susreta, Osnovnoj školi dr. Franje Tuđmana za kupnju pametne ploče te za 

financiranje rada pomoćnika u nastavi, Caritasu župe Sv. Ante u Kninu za troškove 

karitativne pomoći za Božić, SPC u Hrvatskoj- Knin za proslavu povodom 400 godina 

postojanja hrama Prenosa moštiju sv. Nikolaja u Vrbniku i za proslavu Prenosa 

moštiju Sv. prvomučenika i arhiđakona Stefana, donirana su sredstva mnogobrojnim 

kninskim sportskim udrugama i klubovima, zatim Zajednici sportova Grada Knina, a  

potpomognut je rad braniteljskih udruga, kao i rad mnogobrojnih udruga civilnog 

društva.  

 

4. Ostali poslovi Odjela u izvještajnom razdoblju:  

 
- poslovi vezani uz provedbu gradskih programa za 2019. godinu: Program socijalnih davanja, 

Program potpora razvoju sporta, Program javnih potreba u kulturi i Program udruga civilnog 

društva i Program Općih javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu,  

- priprema i izrada gradskih programa za 2020. godinu: Program socijalnih davanja, Program 

potpora razvoju sporta, Program javnih potreba u kulturi, Program razvoja civilnog društva i 

Program Općih javnih potreba u predškolskom odgoju,  školstvu i visokom obrazovanju,  

- sudjelovanje u organizaciji središnje proslave obilježavanja Dana pobjede i domovinske 

zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, 

- organizacija događanja oko božićnih i novogodišnjih blagdana, 

- obavljanje poslova za Kulturno vijeće Grada Knina, 

- pisana korespondencija s gradskim ustanovama i trgovačkim društvima,  

- poslovi u svezi ostvarivanja prava na pristup informacijama u skladu s posebnim propisima i 

aktima Grada, 
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- izrada i objava Službenog glasila Grada Knina  

- primanje i rad sa strankama, 

- organiziranje protokolarnih primanja i drugih sastanka za potrebe Gradonačelnika i 

zamjenika Gradonačelnika, 

- izrada ugovora o djelu, ugovora o donacijama, ugovora o sufinanciranju, ugovora o 

poslovnoj suradnji, sporazuma s dobavljačima, zaključaka, odluka i drugih pravnih akata, 

- poslovi vezani uz zaštitu dostojanstva zaposlenika gradske uprave Grada Knina, 

- izrada nacrta i prijedloga akata za Gradonačelnika, iz nadležnosti Upravnog odjela, 

- stručni, pravni, administrativni, administrativno-tajnički poslovi i pomoćno tehnički poslovi 

za Gradonačelnika i njegove zamjenike, 

- poslovi prijamnog ureda i uredskog poslovanja (prijem i otprema akata i poslovi arhiva), 

- poslovi organiziranja dostave pošte,  

- poslovi nabave i evidencije potrošnje uredskog i drugog materijala, 

- čuvanje izvorne dokumentacije Gradskog vijeća i Gradonačelnika, 

- poslovi prijepisa, umnožavanja i slaganja materijala za sjednice, kolegije i dr., 

- poslovi u svezi s radom priručne kuhinje, 

- poslovi čišćenja radnih prostorija gradske uprave, 

- praćenje predstavki, pritužbi i pitanja građana u svezi poslova iz djelokruga Upravnog odjela 

i gradonačelnika i priprema materijala i odgovora u ime Upravnog odjela ili gradonačelnika, 

uz prethodnu suglasnost gradonačelnika. 

 

 

IV. U navedenom vremenskom razdoblju rad UPRAVNOG ODJELA ZA 

PROGRAME EUROPSKE UNIJE, GOSPODARSTVO, STRATEŠKO 

PLANIRANJE I RAZVOJ, FINANCIJE, JAVNU NABAVU I NAPLATU 

POTRAŽIVANJA,  može se promatrati kroz slijedeće segmente: 

 

Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Knina 

(„Službeno glasilo Grada Knina“, broj 9/19) koja je stupila na snagu dana 17. srpnja 2019. 

godine ukinut je Upravni odjel za financije, gospodarstvo i EU fondove, njegove poslove 

preuzeo je novoustrojeni Upravni odjel za programe Europske unije, gospodarstvo, strateško 

planiranje i razvoj, financije, javnu nabavu i naplatu potraživanja. Novoustrojeni upravni 

odjel također je iz Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti preuzeo 

poslove javne nabave iz nadležnosti svih upravnih tijela i financijske poslove u vezi s 

ustanovama kojih je Grad osnivač, te dio poslova iz Upravnog odjela za prostorno uređenje, 

komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša koji se odnose na poslove evidencije i 

naplate potraživanja. 

U nastavku se daje pregled izvršenih poslova novoustrojenog Upravnog odjela za programe 

Europske unije, gospodarstvo, strateško planiranje i razvoj, financije, javnu nabavu i naplatu 

potraživanja za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2019. godine. 

 

1. FINANCIJE I NAPLATA POTRAŽIVANJA 

 

 U navedenom razdoblju izrađena su i u zakonskim rokovima dostavljena sva izvješća 

Poreznoj upravi, Državnom zavodu za statistiku i financijskim institucijama kako 

slijedi: 

 

Porezna uprava: 

- Obrazac JOPPD               38 dnevnih izvješća 

- Obrazac JOPPD                 7 puta /mjesečno 
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- Obrazac PDV                     6 puta /mjesečno 

 

Tromjesečni, polugodišnji i godišnji izvještaji: 

 

- Obrazac PR-RAS               2 puta (Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima  

                                                        i izdacima) 

- Obrazac OBVEZE             2 puta (Izvještaj o obvezama) 

- Obrazac OPZ-STAT-1       2 puta Izvješće o dospjelim, a nenaplaćenim računima 

 

Svi izvještaji podnose se konsolidirani (objedinjeni s financijskim pokazateljima poslovanja 

proračunskih korisnika). 

 

Godišnja izvješća: 

- Obrazac PR – RAS             - bilješke 

- Obveze 

 

Blagajničko poslovanje - za navedeni period ukupno je izdano  

- uplatnica      27 

- isplatnica    267 

 

U knjizi putnih naloga izvršen je obračun i naplata  - isplata 64 putna naloga (putni nalozi za 

gradonačelnika ne isplaćuju se putem blagajne jer je riječ o drugom dohotku). Ukupno 

isplaćeni iznos na ime putnih naloga iz blagajne u izvještajnom razdoblju iznosi 9.970,04 

kuna. 

 

U knjizi ulaznih računa u izvještajnom razdoblju zaprimljeno je i proknjiženo 1349 ulaznih 

računa te je po istim Grad zadužen za 17.434.386,81 kuna. 

 

 Koncesije: 

U izvještajnom razdoblju ukupno imamo tri aktivne koncesije, i to: 

- crpljenje i odvoz – septičke jame            1 konc./ Komunalno poduzeće d.o.o. Knin 

- linijski prijevoz                                        1 konc./ Čazmatrans d.o.o. 

- dimnjačar                                                 1 konc./ Upravitelj d.o.o. Knin 

 

U izvještajnom razdoblju Grad je po svim osnovama ispostavio 20953 izlazna računa u 

ukupnom iznosu 4.153.739,77 kn te oprihodovao 5.461.296,76 kuna. 

 

 U nastavku se daje pregled svih izdanih i naplaćenih računa po vrsti naknade, kako 

slijedi: 

 

Ukupno izdanih mjesečnih računa: 

- zakup poslovnih prostora                                          416  računa  

- komunalna naknada (pravne osobe)                         1573  računa 

- naknada za uređenje voda (pravne osobe)                1527  računa  

- zakup javne gradske površine                                     347  računa 

- najam stanova sa stanarskim pravom                         306  računa 

- otkup državnih stanova                                               118  računa 
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Ukupno izdano kvartalnih obračuna za građane: 

- komunalna naknada                                                8330  računa 

- naknada za uređenje voda                                        8336  računa 

 

Ukupna zaduženja u izvještajnom razdoblju: 

- zakup poslovnih prostora                                          489.010,70    kuna 

- zakup javne površine                                                   282.325,21    kuna 

- komunalna naknada (fizičke osobe)                         694.043,96    kuna 

- komunalna naknada (pravne osobe)                            938.410,13    kuna 

- naknada za uređenje voda (fizičke osobe)                   481.658,26   kuna 

- naknada za uređenje voda (pravne osobe)                284.419,17    kuna 

- otkup stana (stanarsko pravo)                                       75.634,08   kuna 

- prodaja stanova                                                         857.670,76    kuna 

- komunalni doprinos                                                    50.567,50    kuna 

     Ukupno zaduženo                                                            4.153.739,77   kuna 

   

Od toga u izvještajnom razdoblju je naplaćeno: 

 

- zakup poslovnih prostora                                          516.001,87   kuna 

- zakup javne površine                                                219.601,43   kuna 

- komunalna naknada (fizičke osobe)                         633.951,22  kuna 

- komunalna naknada (pravne osobe)                        2.721.786,91 kuna 

- naknada za uređenje voda (fizičke osobe)                   426.652,97   kuna 

- naknada za uređenje voda (pravne osobe)                 193.058,19   kuna 

- otkup stana (stanarsko pravo)                                       68.667,32   kuna 

- prodaja stanova                                                          674.181,78  kuna 

- komunalni doprinos                                                      7.395,07  kuna 

Ukupno naplaćeno:                                                          5.461.296,76 kuna 

 

 

Naplaćeni iznos na ime naknade za uređenje voda je prihod Hrvatskih voda te ga Grad Knin 

ima obvezu tjedno transferirati Hrvatskim vodama uz ostvarivanje prihoda od 10% i 

priznavanja materijalnih troškova. 

 

 Ukupno proslijeđenih opomena u izvještajnom razdoblju: 

- za zakup poslovnih prostora                           7 opomena 

- za zakup javne površine                                17 opomena 

 

U izvještajnom razdoblju Grad Knin je platio dugovanje na ime otkupa stanova (dug do 

01.01.2019 godine) u iznosu od 1.097.089,53 kn.  

Ukupno je isplaćeno 36 naknada po svim osnovama (ugovori o djelu, naknada 

gradonačelniku, naknade vijećnicima i sl.) 

 

 Javni radovi: 

- u srpnju 2019. godine izvršen je obračun i isplata 30 mjesečnih plaća u iznosu od 

141.798,98 kn, uključujući putne troškove; 
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- u kolovozu 2019. godine izvršen je obračun i isplata 30 mjesečnih plaća u iznosu od 

139.307,81 kn, uključujući putne troškove; 

- u rujnu 2019. godine izvršen je obračun i isplata 30 mjesečnih plaća u iznosu od 

134.582,32 kn, uključujući putne troškove; 

- u listopadu 2019. godine izvršen je obračun i isplata 29 mjesečnih plaća u iznosu od 

130.018,25 kn, uključujući putne troškove; 

- u studenome 2019. godine izvršen je obračun i isplata 3 mjesečne plaće u iznosu od 

9.590,21 kn, uključujući putne troškove; 

- u prosincu 2019. godine izvršen je obračun i isplata 3 mjesečne plaće u iznosu od 

15.274,25 kn, uključujući putne troškove. 

 

 Ostali poslovi: 

Zaprimanje, evidentiranje i praćenje mjesečnih Zahtjeva za sredstvima proračunskih korisnika 

(5 proračunskih korisnika), vođenje računa da iznosi po Zahtjevima ne prijeđu planirana 

sredstva u proračunu. Ažuriranje tablica ''Zahtjeva za doznaku sredstava'' s promjenama 

proračuna. Usmena i pismena korespondencija sa proračunskim korisnicima u vezi sa 

Zahtjevima za sredstvima. Odobravanje zaprimljenih Zahtjeva proračunskih korisnika putem 

programa Lokalne riznice proračuna. 

 

Izrađena i dostavljena sva mjesečna izvješća Središnjem državnom uredu za obnovu i 

stambeno zbrinjavanje u vezi prodaje državnih stanova. 

 

Izrađeno i poslano Polugodišnje izvješće o nepravilnostima za period I-VI. 2019. godine. 

 

Financijski akti doneseni u izvještajnom razdoblju: 

- Nacrt prijedloga Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Knina za razdoblje od 01. 

siječnja do 30. lipnja 2019. godine; 

- Nacrt prijedloga Drugih izmjena i dopuna Proračuna Grada Knina za 2019. godinu; 

- Nacrt prijedloga Trećih izmjena i dopuna Proračuna Grada Knina za 2019. godinu; 

- Nacrt prijedloga Četvrtih izmjena i dopuna Proračuna Grada Knina za 2019. godinu; 

- Upute za izradu financijskih planova Grada Knina za razdoblje 2020.-2022. godine; 

- Nacrt prijedloga Proračuna Grada Knina za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 

2022. godinu; 

- Nacrt prijedloga Odluke o izvršenju Proračuna Grada Knina za 2020. godinu. 

 

2. PODRUČJE GOSPODARSTVA 

 

 Potpore gospodarstvu 

Na 20. sjednici Gradskog vijeća, održanoj dana 28. ožujka 2019. godine usvojen je Program 

potpora gospodarstvu Grada Knina u 2019. godini – Potpore 2019. Istim se određuje pet 

mjera potpora, kako slijedi: 

Mjera 1. – Potpora novoosnovanim gospodarskim subjektima; 

Mjera 2. – Potpora za podmirenje troška stručnog osposobljavanja, polaganja stručnog i   

                  majstorskog ispita te prekvalifikacija i dokvalifikacija; 

Mjera 3. – Potpore poduzetnicima za sudjelovanje na sajmovima i izložbama; 

Mjera 4. – Potpora za nabavu nove opreme te za uređenje i adaptaciju prostora u kojem se   

                  obavlja djelatnost; 
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Mjera 5. – Potpore za izradu prijavne dokumentacije za projekte koji će se financirati iz EU   

                  sredstva. 

 

Za ovu namjenu u Proračunu Grada Knina za 2019. godinu planiran  je iznos od 400.000,00 

kuna. Zbog velikog interesa poduzetnika Drugim izmjena i dopuna Proračuna Grada Knina za 

2019. godinu iznos za potpore gospodarstvu je povećan za 300.000,00 kuna, dok je Trećim 

izmjena i dopuna Proračuna Grada Knina za 2019. godinu iznos povećan za dodatnih 

285.000,00 kuna. 

 

U ovom izvještajnom razdoblju održano je sedam sjednica Povjerenstva za dodjelu potpora u 

gospodarstvu, te je sukladno Programu i Javnom pozivu isplaćeno ukupno 71 potpora u 

ukupnom iznosu od 945.684,48 kuna. Sve isplaćene potpore se odnose na Mjeru 4. - Potpora 

za nabavu nove opreme te za uređenje i adaptaciju prostora u kojem se obavlja djelatnost.  

 

 Potpore poljoprivredi 

Bespovratna sredstva sukladno Programu i Javnom pozivu dodjeljuju se za: 

Mjera 1. – Potpore mladim poljoprivrednicima  

Mjera 2. – Potpore očuvanju i proširenju stočnog fonda 

Mjera 3. – Potpora kapitalnim ulaganjima u sektoru biljne proizvodnje  

Mjera 4. – Potpora izrade prijavne dokumentacije za projekte koji će se prijavljivati za  

                 sredstva EU fondova 

Mjera 5. – Potpora ulaganju u preradu vlastitih poljoprivrednih proizvoda na obiteljskom  

                 poljoprivrednom gospodarstvu 

 

U izvještajnom razdoblju ovo upravno tijelo je izradilo:  

- Prijedlog Prvih izmjena Programa potpora poljoprivredi na području Grada Knina za 

razdoblje 2019. – 2021., isti je usvojen na 27. sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 

13. rujna 2019. godine; 

- Prijedlog Drugih izmjena Programa potpora poljoprivredi na području Grada Knina za 

razdoblje 2019. – 2021., isti je usvojen na 28. sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 

30. listopada 2019. godine; 

 

Za ovu namjenu u Proračunu Grada Knina za 2019. godinu planiran  je iznos od 200.000,00 

kuna. Zbog velikog interesa poljoprivrednika Drugim izmjena i dopuna Proračuna Grada 

Knina za 2019. godinu iznos za potpore poljoprivredi je povećan za 200.000,00 kuna, dok je 

Trećim izmjena i dopuna Proračuna Grada Knina za 2019. godinu iznos povećan za dodatnih 

100.000,00 kuna. 

 

U ovom izvještajnom razdoblju održano je osam sjednica Povjerenstva za dodjelu potpora 

poljoprivredi, te je sukladno Programu i Javnom pozivu isplaćeno ukupno 32 potpore u 

ukupnom iznosu od 547.094,83 kuna. Od navedenih potpora 1 se odnosi na Mjeru 1. 

(30.000,00 kuna), 24 potpore na Mjeru 2 (ukupan iznos 362.482,55 kuna), 4 potpore na Mjeru 

3. (ukupan iznos 109.140,28 kuna), te 3 potpore na Mjeru 5 (ukupan iznos 45.472,00 kuna).  

 

 Potpore turizmu 

Na 20. sjednici Gradskog vijeća, održanoj dana 28. ožujka 2019. godine usvojen je Program 

potpore razvoju turističke ponude na području Grada Knina u 2019. godini. Istim se određuju 

tri mjere potpora, kako slijedi: 

Mjera 1. – Potpore za izgradnju bazena; 
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Mjera 2. – Potpore za poboljšanje uvjeta  - povećanje postojeće kategorizacije; 

Mjera 3. – Potpora pokretanju obavljanja ugostiteljske djelatnosti na postojećem obiteljskom  

                  poljoprivrednom gospodarstvu 

 

Za ove potpore u Proračunu Grada Knina za 2019. godinu planirano je 200.000,00 kuna. 

Kako za navedene mjere nije bilo iskazanog interesa u izvještajnom razdoblju se pristupilo 

Izmjenama i dopunama Programa potpore razvoju turističke ponude na području Grada Knina 

u 2019. godini kojim se propisuje nova mjera – Mjera 4. – Potpora pružanju ugostiteljskih 

usluga u domaćinstvu. 

Nadalje, Trećim izmjena i dopuna Proračuna Grada Knina za 2019. godinu iznos potpora je 

smanjen na 50.000,00 kuna. 

 

U ovom izvještajnom razdoblju održane su dvije sjednice Povjerenstva za dodjelu potpora u 

turizmu, te je sukladno Programu i Javnom pozivu isplaćena 1 potpora u iznosu od 25.000,00 

kuna. Isplaćena potpora odnosi se na Mjeru 4. - Potpora pružanju ugostiteljskih usluga u 

domaćinstvu. 

 

3. JAVNA NABAVA: 

U izvještajnom razdoblju provedeno je 6 postupaka javne nabave: 

1. Usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju pješačko-biciklističkih 

mostova na rijeci Butižnici i rijeci Krki i uređenje Cesarićeve obale i rasvjete od 

Orašnice do arheološkog nalazišta Kapitul; 

2. Modernizacija javne rasvjete na području Grada Knina; 

3. Održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Knina za 2020. godinu; 

4. Izrada projektno-tehničke dokumentacije za razvoj infrastrukture Poduzetničkog 

centra; 

5. Radovi na izgradnji pješačko-biciklističkog mosta na Orašnici i uređenju šetnice  

prema Krčiću; 

6. Nabava električne energije. 

 

4. JEDNOSTAVNA NABAVA I OSTALO U VEZI NABAVE: 

- U izvještajnom razdoblju provedeno je 19 postupka jednostavne nabave sukladno Pravilniku 

o provođenju postupaka jednostavne nabave procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna 

odnosno 500.000,00 kuna, 

- Ažuriran, objavljen Registar ugovora o javnoj nabavi na internetskoj stranici Grada Knina i 

u EOJN (15.11.2019. godine), 

- Objava ugovora o javnoj nabavi, Odluka o odabiru ili Odluka o poništenju, 

- Objedinjavanje Planova nabave Upravnih odjela Grada Knina, njihovo slanje na 

objavljivanje (Plan nabave iz 2018. godine i 5 puta Plan nabave iz 2019. godine) na 

internetsku stranicu Grada Knina i njihov unos u EOJN. 

 

 

5. PROVEDBA INTERVENCIJSKOG PLANA GRADA KNINA 

 

 Prijava projektnih prijedloga 

U ovom izvještajnom razdoblju pripremljen je i prijavljen 1 (jedan) projektni prijedlog: 

Uređenje sportsko-rekreacijske zone Marunuša i izgradnja javne rasvjete duž staze uz Krku u 

ukupnoj vrijednosti od 6.817.713,22 kn.  

 

 Odluke o financiranju 
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Donesena je Odluka o financiranju 1 (jednog) projekta: Rekonstrukcija i opremanje 

Informacijsko-inovacijskog inkubatora (3i) ukupne vrijednosti 12.218.975,74 kn, od čega se 

85% ili 10.386.129,37 kn financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Projekt počinje s 

provedbom 01.01.2020. godine.  

 

 Potpisani ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava  

U izvještajnom razdoblju potpisana su dva (2) ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za 

projekte: Izgradnja kapaciteta za provedbu Intervencijskog plana Grada Knina i Izgradnja 

pješačko-biciklističkog mosta na Orašnici i uređenje šetnice prema Krčiću.  

 

 Projekti u provedbi  

- Kulturna i prirodna baština – resurs za razvoj turizma 

- Priprema projektne dokumentacije za razvojni prioritet Aktiviranje rijeke Krke kao 

resursa za održivi razvoj lokalne zajednice 

- Priprema projektne dokumentacije za razvojni prioritet Razvoj turističke ponude grada 

Knina 

- Priprema projektne dokumentacije za razvojni prioritet Revitalizacija infrastrukture i 

društvenih aktivnosti u staroj gradskoj jezgri 

- Izgradnja kapaciteta za provedbu Intervencijskog plana Grada Knina i  

- Izgradnja pješačko-biciklističkog mosta na Orašnici i uređenje šetnice prema Krčiću 

 

Ukupna vrijednost projekata iz Intervencijskog plana koji su u izvještajnom razdoblju u 

provedbi je 14.830.812,88 kn.   

 

 Završeni projekti  

- Uređenje i opremanje restorana na kninskoj tvrđavi  

- Priprema projektne dokumentacije za razvojni prioritet Razvoj poduzetničke 

infrastrukture u poslovnoj zoni Preparandija 

 

Ugovorena vrijednost završenih projekata iz IP-a bila je 1.469.849,28 kn. Nakon provedenih 

postupaka javne nabave radova i usluga te nakon realiziranih svih aktivnosti, ukupni iznos 

prihvatljivih troškova za ova dva projekta iznosio je 1.246.639,92 kn te je iz Europskog fonda 

za regionalni razvoj Gradu Kninu nadonađeno 85% ovog iznosa, odnosno 1.059.643,92 kn.  

 

 Ukupni iznos refundiranih troškova iz EFRR 

U izvještajnom razdoblju za projekte iz Intervencijskog plana u provedbi i završene u 

izvještajnom razdoblju po zahtjevima za nadoknadu sredstava ukupno je Gradu Kninu 

refundirano 2.987.564,46 kn iz Europskog fonda za regionalni razvoj.  

 

 

 Pojedinačni projekti i izvještaj o realiziranom po svakom projektu u 

izvještajnom razdoblju su, kako slijedi:  

 

1. Grant shema – Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje 

zaposlenosti 

Ukupno raspoloživa sredstva za Knin su 23.000.000,00 kn, a do 01.07.2019. godine 

donesena je odluka o financiranju 22 projekta u ukupnoj vrijednosti od 22.476.818,17 

kn. Do 31.12.2019. godine ugovoreno je 17 projekata u vrijednosti od 16.263.079,43 

kn. Projekte evaluira i ugovara Ministarstvo rada i mirovinskog sustava.  
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2. Grant shema – razvoj poduzetništva u gradu Kninu 

Ukupno raspoloživa sredstva za Knin su 22.250.000,00 kn. Do 31.12.2019. godine 

zaprimljene su 63 projektne prijave, a ugovorena su 23 projekta u ukupnoj vrijednosti 

od 10.440.981,88 kn. Projekte evaluira i ugovara Ministarstvo regionalnoga razvoja i 

fondova Europske unije.  

 

3. Obnova, uređenje i valorizacija prostora stare tržnice, poslovnih i stambenih 

prostora i infrastrukture u staroj gradskoj jezgri 

- Grad Knin se uknjižio na objekt na adresi Trg franjevačkih žrtava 5 te je Gradsko 

vijeće dalo suglasnost na kupovinu još tri objekta u staroj jezgri (Svačićeva 6, 

Nakićeva 5 i Zvonimirova 54) čime Grad Knin postaje vlasnikom ova 4 objekta;  

- izrađeni projektni zadaci za obnovu stambenih i poslovnih prostora, obnovu stare 

tržnice i uređenje Kumičićeve i Kvaternikove ulice; 

- pripremljena dokumentacija o nabavi usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije 

za zahvate u staroj gradskoj jezgri i poslana u SAFU na ex-ante kontrolu – postupak 

javne nabave provest će se početkom 2020. godine 

- provedeno geofizičko istraživanje na staroj tržnici 

- započeli arheološki sondažni radovi u Kumičićevoj i Kvaternikovoj ulici  

- u tijeku je izrada projektno-tehničke dokumentacije za koso dizalo iz stare gradske 

jezgre prema tvrđavi. 

 

4. Uređenje sportsko-rekreacijske zone Marunuša i izgradnja javne rasvjete duž 

staze uz Krku 

- izrađen glavni projekt za izgradnju javne rasvjete duž staze uz Krku – izdana 

građevinska dozvola 

- izrađen novi glavni projekt za uređenje sportsko-rekreacijske zone Marunuša 

- izrađen prijedlog projekta i projekt prijavljen za sufinanciranje iz EFRR. Potpisivanje 

ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava očekuje se u lipnju 2020. godine   

 

5. Izgradnja pješačko-biciklističkih mostova na rijeci Butižnici i Krki 

Proveden postupak javne nabave usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za 

izgradnju pješačko-biciklističkih mostova i potpisan ugovor s izvršiteljem Bilota d.o.o. 

Projektno-tehnička dokumentacija bi trebala biti izrađena do 12. svibnja 2020. godine.   

 

6. Izgradnja pješačko-biciklističkog mosta na Orašnici i uređenje šetnice prema 

Krčiću 

Proveden postupak javne nabave radova na izgradnji mosta i uređenju šetnice i 

potpisan ugovor s izvođačem Kameni zid d.o.o. iz Drniša. Radovi će biti završeni do 

listopada 2020. godine.  

Proveden postupak nabave usluga stručnog nadzora nad građevinskim radovima na 

izgradnji mosta i uređenju šetnice. Ugovor potpisan s tvrtkom Trešnja d.o.o. iz Knina.  

 

7. Uređenje Cesarićeve obale i rasvjete od Orašnice do arheološkog nalazišta 

Kapitul 

Proveden postupak javne nabave usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije i 

potpisan ugovor s izvršiteljem Bilota d.o.o. Projektno-tehnička dokumentacija je u 

izradi i trebala bi biti izrađena do 12. svibnja 2020. godine.   

 

8. Uređenje i opremanje restorana na kninskoj tvrđavi 
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Projekt je u cijelosti završen, odobreno je Završno izvješće te je Gradu Kninu 

refundirano 511.500,17 kn iz Europskog fonda za regionalni razvoj za uređenje i 

opremanje restorana.    

 

 

9. Izgradnja sustava proširene stvarnosti i uređenje vinoteke  

Pripremljena Dokumentacija o nabavi usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije 

za sve zahvate na tvrđavi. Postupak jave nabave velike vrijednosti objavljen je u 

Elektroničkom oglasniku javne nabave RH i u Oglasniku EU 06.12.2019. godine. Rok 

za dostavu ponuda je 27. siječnja 2020. godine. Ugovori s izvršiteljima će biti 

potpisani do 01. travnja 2020. godine, ukoliko ne bude žalbi.  

 

10. Izgradnja zipline sustava i osiguravanje pristupačnosti za osobe s invaliditetom 

Kao pod točkom 9.  

 

11. Uređenje infrastrukture na tvrđavi 

Kao pod točkom 9.  

 

12. Izgradnja multimedijske dvorane i ljetne pozornice na tvrđavi 

- Kao pod točkom 9. 

 

- Proveden je postupak nabave te je odabran izvođač i potpisan ugovor za sanaciju 

pokosa litice iznad buduće multimedijske dvorane.  

 

13. Kulturna i prirodna baština resurs za razvoj turizma na području grada Knina 

- Izrađena Studija o potencijalu kulturne i prirodne baštine  

- Izrađen marketinški plan 

- Osmišljeno 5 turističkih proizvoda Knina 

- Razvijen vizualni identitet grada Knina, izrađen dizajn tiskanih i digitalnih 

promotivnih materijala 

- Izrađen promotivnih film/spot grada Knina 

- Izrađena interaktivna karta grada Knina 

- Osmišljeni prijedlozi suvenira grada Knina, održana radionica dizajna i izrade 

suvenira te je 11 polaznika radionice dizajniralo i izradilo suvenire koji su 

predstavljeni na izložbi u Gradskoj vijećnici.  

- Proveden seminar za turističke vodiče (10 osoba)  

- Provedena obuka za turističke pratitelje (7 osoba)  

- Provedena obuka za privatne iznajmljivače (31 osoba) 

- Izrađen i tiskan promotivni materijal (letci i brošure) na hrvatskom i engleskom jeziku 

- Izrađene digitalne platforme Kninska tvrđava i Visit Knin 

- Započela promotivna kampanja na web portalima i društvenim mrežama uz korištenje 

promotivnog filma 

- TZ grada Knina sudjelovala na međunarodnom turističkom sajmu Alpe Adria u 

Ljubljani 

- Proveden otvoreni postupak javne nabave za organizaciju studijskih putovanja u 

Toskanu i u Istru 

 

14. Razvoj poduzetničke infrastrukture u poslovnoj zoni Preparandija 

Izrađen idejni, glavni i izvedbeni projekt, troškovnici i studija izvodljivosti s analizom 

troškova i koristi za Poduzetnički centar. Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za 
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Poduzetnički centar bit će predan početkom 2020. godine, a u međuvremenu se 

priprema projektna prijava za sufinanciranje projekta iz EU fondova te će ista biti 

predana odmah po ishodovanju građevinske dozvole.  

 

 

15. Rekonstrukcija i opremanje Informacijsko-inovacijskog inkubatora (3i) 

- Donesena je Odluka o financiranju projekta 

- Proveda projekta počinje 01.01.2020. godine.   

 

16. Izgradnja kapaciteta za provedbu Intervencijskog plana Grada Knina 

- U partnerskoj ustanovi JU LRA Matica zaposlen Koordinator projekta i Administrator, 

koji će uz Voditeljicu projektnog tima za provedbu IP-a biti zaduženi za praćenje 

provedbe i pružanje tehničke pomoći u provedbi svih projekata iz Intervencijskog 

plana 

- Na provedbi projekta angažirano 6 postojećih zaposlenika Grada Knina i 2 

novozaposlene osobe 

- Nabavljena potrebna oprema za provedbu projekta (računala, printeri, mobiteli) 

- Izrađen promotivni materijal za Intervencijski plan i za sve pojedinačne projekte iz IP 

koji su trenutno u provedbi  

- Započela obuka zaposlenika Grada Knina, JU LRA Matica i ostalih gradskih ustanova 

i poduzeća o pripremi i provedbi EU projekata 

 

17. Priprema dokumentacije za razvojni prioritet "Aktiviranje rijeke Krke kao 

resursa za održivi razvoj lokalne zajednice" 

U sklopu ovog projekta financira se izrada projektno-tehničke dokumentacije za 

zahvate planirane u sklopu obuhvata rijeke Krke: Uređenje sportsko-rekreacijske zone 

Marunuša i izgradnja javne rasvjete duž staze uz Krku; Izgradnja pješačko-

biciklističkih mostova na rijeci Butižnici i Krki; Izgradnja pješačko-biciklističkog 

mosta na Orašnici i uređenje šetnice prema Krčiću i Uređenje Cesarićeve obale i 

rasvjete od Orašnice do arheološkog nalazišta Kapitul.  

Za zahvate Uređenje sportsko-rekreacijske zone Marunuša i izgradnja javne rasvjete 

duž staze uz Krku i Izgradnja pješačko-biciklističkog mosta na Orašnici i uređenje 

šetnice prema Krčiću dokumentacija je izrađena, a za zahvate Izgradnja pješačko-

biciklističkih mostova na rijeci Butižnici i Krki i Uređenje Cesarićeve obale i rasvjete 

od Orašnice do arheološkog nalazišta Kapitul proveden je objedinjeni postupak javne 

nabave, potpisani su ugovori s izvršiteljima te je izrada dokumentacije u tijeku.  

 

18. Priprema projektne dokumentacije za razvojni prioritet Razvoj turističke 

ponude grada Knina 

U sklopu ovog projekta financira se izrada projektno-tehničke dokumentacije za 

zahvate planirane na tvrđavi: Uređenje i opremanje restorana na kninskoj tvrđavi; 

Izgradnja sustava proširene stvarnosti i  vinoteke; Uređenje infrastrukture na tvrđavi; 

Izgradnja zipline sustava i osiguravanje pristupačnosti za osobe s invaliditetom i 

Izgradnja multimedijske dvorane i ljetne pozornice na tvrđavi.  

Početkom prosinca objavljen je objedinjeni postupak javne nabave velike vrijednosti 

za nabavu usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za sve navedene zahvate.  

 

19. Priprema projektne dokumentacije za razvojni prioritet Revitalizacija 

infrastrukture i društvenih aktivnosti u staroj gradskoj jezgri 
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U sklopu ovog projekta financira se izrada projektno-tehničke dokumentacije za 

zahvate planirane u staroj gradskoj jezgri: Obnova, uređenje i valorizacija prostora 

stare tržnice, poslovnih i stambenih prostora i infrastrukture u staroj gradskoj jezgri. 

Pripremljena je dokumentacija o nabavi za objedinjeni postupak nabave usluga za 

izradu projektno-tehničke dokumentacije za sve ove zahvate. Dokumentacija je 

poslana u SAFU na ex-ante kontrolu, a postupak nabave bit će objavljen početkom 

2020. godine.  

 

20. Priprema projektne dokumentacije za razvojni prioritet Razvoj poduzetničke 

infrastrukture u poslovnoj zoni Preparandija 

Projekt je u potpunosti završen 23. prosinca 2019. godine.  

U sklopu ovog projekta izrađena je projektno-tehnička dokumentacija za zahvate 

planirane u Poslovnoj zoni Preparandija: Razvoj poduzetničke infrastrukture u 

poslovnoj zoni Preparandija (Poduzetnički centar) te Rekonstrukcija i opremanje 

Informacijsko-inovacijskog inkubatora (3i).  

 

 

V. U navedenom vremenskom razdoblju rad UPRAVNOG ODJELA ZA 

PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNE, IMOVINSKO-

PRAVNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA, može se promatrati kroz 

slijedeće segmente: 

 
 RECIKLAŽNO DVORIŠTE 

Nakon što je u kolovozu 2019. godine ishođena uporabna dozvola za reciklažno dvorište te 

objekt i oprema predani na upravljanje i korištenje Čistoći i zelenilu doo, podnesen je zahtjev 

za upis u očevidnik reciklažnih dvorišta i Reciklažno dvorište Knin je 01.10.2019.g. upisano u 

Očevidnik reciklažnih dvorišta što je bio uvjet za početak rada istoga. 

Ukupna ugovorena vrijednost radova, opreme, usluga nadzora, usluga tehničke pomoći i 

usluga provedbe informativno-obrazovnih aktivnosti iznosi 2.838.483,24 kn, od čega je 

FZOEU osigurao 1.690.788,97 kn, MRRFEU iz Fonda za sufinanciranje provedbe EU 

projekata 238.699,62 kn, a ostatak od 908.994,65 kn osigurao je Grad Knin.  

 

 IZGRADNJA ATLETSKE STAZE 
Radovi na izgradnji atletske staze na igralištu NK Dinara su završeni u rujnu 2019. godine. 

Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 1.961.156,59 kn. Središnji državni ured za šport je 

radove sufinancirao s 1.500.000 kn, a preostala sredstva je osigurao Grad Knin. Osim 

izgradnje staze nabavljene su i nove sjedalice za tribine u vrijednosti od 87.227,50 kn. 

 

 MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU GRADA KNINA 

Proveden je postupak javne nabave za isporuku i montažu novih energetski i ekološki 

učinkovitih LED rasvjetnih tijela te je u listopadu 2019. godine potpisan  ugovor o 

modernizaciji javne rasvjete. Rok za završetak radova je ožujak 2020. godine. Ukupna 

vrijednost ugovora za nabavu i montažu svjetiljki je 5.825.340,00 kn, a ugovora o uslugama 

nadzora 70.000,00 kn. Sredstva za realizaciju osigurana su kreditom HBOR-a iz “ESIF 

kredita za javnu rasvjetu” u sklopu Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014-

2020”. Projekt će rezultirati znatnim uštedama u potrošnji električne energije i smanjenju 

emisije CO2 u atmosferu. 
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 IPA-PROJEKT – POBOLJŠANJE VODOOPSKRBNOG I 

KANALIZACIJSKOG SUSTAVA I IZGRADNJA UREĐAJA ZA 

PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA KNINA   
Radovi na izgradnji vodovodne i kanalizacijske mreže i uređaja su završeni. U tijeku je 

sanacija kanala C-21 u močvari kako bi se na uređaj mogli priključiti svi korisnici. Po sanaciji 

navedenog kanala  izvođač mora prespojiti staru kanalizacijsku mrežu na novoizgrađenu. 

Probni rad uređaja za pročišćavanje je završen, ali još uvijek nije ishođena uporabna dozvola 

niti je uređaj predan krajnjem korisniku Komunalnom poduzeću doo Knin.  

 

 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA FEKALNIH KOLEKTORA I 

IZGRADNJA PRIKLJUČAKA NA NOVOIZGRAĐENU VODOVODNU 

MREŽU 

Dio radova na sanaciji kanalizacije u Vukovarskoj ulici, izgradnji fekalnog kolektora uz 

Cesarićevu ulicu te sanaciji fekalne i oborinske kanalizacije u Jovićevoj ulici je završen. 

Vrijednost izvedenih radova iznosi 2.484.355,13 kn, a vrijednost ugovorenih radova iznosi 

8.094.393,75 kn. Radove sufinanciraju Komunalno poduzeće doo i Hrvatske vode. Radovi su 

u prekidu zbog problema s sufinanciranjem od strane Hrvatskih voda. 

 

 ASFALTIRANJE ULICE MARKA ĆAĆIĆA I CESTE ZA RADOŠE U 

STRMICI 

Završeni su radovi na asfaltiranju Ulice Marka Ćaćića u Kovačiću i ceste za Radoše u Strmici. 

Radove je s 200.000,00 kn sufinanciralo Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova 

europske unije, a ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 594.532,36 kn. Preostala sredstva 

osigurao je Grad Knin. Vrijednost usluga nadzora iznosi 16.187,50 kn.  

 

 UREĐENJE I OSVJETLJENJE PLATOA U VUKOVARSKOJ ULICI U 

KNINU 

Završeni su radovi na uređenju i osvjetljenju platoa u Vukovarskoj ulici. Ukupna vrijednost 

izvedenih radova iznosi 401.115,35 kn, a usluga nadzora 12.000,00 kn. Radove je s 

150.000,00 kn sufinanciralo Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova europske unije. 

Preostala sredstva osigurao je Grad Knin.  

 

 ASFALTIRANJE ULICE FRA MIJE KOTARAŠA I CESTE ZA ZASEOK 

KESIĆI 

Završeni su radovi na asfaltiranju Ulice fra Mije Kotaraša u Kovačiću i ceste za zaseok Kesići 

u Golubiću. Vrijednost izvedenih radova i usluga nadzora iznosi 580.613,38 kn. Radove je s 

200.000,00 kn sufinanciralo Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova europske unije, a 

preostala sredstva za asfaltiranje ulica osigurao je Grad Knin. 
 

 ASFALTIRANJE ULICA: BUNJEVAČKI PUT, GOSPODNETIĆEV PUT, 

MIHANOVIĆEVA, KUDUZOVA, ANTE ANIĆA, SV. ANTE, ODVOJCI 

ZAGREBAČKE ULICE 

Završeni su radovi na asfaltiranju ulice Bunjevački put, Gospodnetićev put (ulaz iz 

Domovinskog rata), Mihanovićeve ulice, Kuduzove ulice u Kovačiću, odvojka Ulice Ante 

Anića u Vrpolju, odvojka Ulice sv. Ante u Potkonju, odvojka Zagrebačke ulice uz Butižnicu 

(poslije Bulina mosta), odvojka Zagrebačke ulice na Bulinoj strani. Vrijednost izvedenih 

radova iznosi 1.343.859,23 kn, a cjelokupan iznos sredstava osigurao je Grad Knin. 

 

 UREĐENJE ODVOJKA U UJEVIĆEVOJ ULICI 
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Proveden je postupak nabave i ugovoreno izvođenje radova te su završeni radovi na uređenju 

odvojka u Ujevićevoj ulici ispred dviju stambenih zgrada na brojevima 1-3 i 5-7. Vrijednost 

radova iznosi 336.562,50 kn. Sredstva je osigurao Grad Knin iz vlastitih prihoda.  

 

 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU GRADA KNINA 

Završena izgradnja javne rasvjete u ulicama: Solinska, Vrlička, Zlatovićeva, Resičina, 

Rendićeva, Tavelićeva, Sinobadova, odvojku Tomislavove i u parku ispod Doma za starije i 

nemoćne u Kninu. Vrijednost izvedenih radova iznosi 483.343,60 kn. Sredstva za izgradnju 

rasvjete osigurao je Grad Knin iz vlastitih prihoda.  

 

 

 

 SANACIJA FONTANE NA TRGU ANTE STARČEVIĆA 

Početkom kolovoza završeni su radovi na sanaciji fontane na Trgu Ante Starčevića, a ukupna 

vrijednost izvedenih radova iznosi 162.137,50 kn koje je osigurao Grad Knin. 

 

 UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA U SENJAKU 

Nabavljene su sprave i uređeno je dječje igralište u Senjaku pored crkve. Vrijednost radova i 

opreme iznosi 67.528,755 kn. Sredstva je osigurao Grad Knin. 

 

 1. FAZA KONSTRUKTIVNE SANACIJE KUĆE LOVRIĆ 

Završeni su radovi na 1. fazi konstruktivne sanacije kuće Lovrić u Kninu. Radovima je 

obuhvaćen samo osnovni dio konstruktivne sanacije kako bi se objekt osigurao od daljnjeg 

urušavanja. Vrijednost radova 1. faze konstruktivne sanacije iznosi 217.422,63 kn, od čega je 

120.000,00 kn osiguralo Ministarstvo kulture, a preostala sredstva osigurao je Grad Knin. 

Grad Knin se ponovo prijavio na natječaj Ministarstva kulture kako bi osigurao sredstva za 2. 

fazu konstruktivne sanacije. 

 

 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA 

Temeljem godišnjeg ugovora o održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Knina 

kontinuirano su se izvodili radovi na sanaciji i održavanju asfaltnih i makadamskih kolnika: 

krpanje udarnih rupa, presvlačenje asfaltom većih oštećenih površina, nasipanje makadamskih 

cesta, košnja vegetacije, obilježavanje horizontalne i postavljanje vertikalne prometne 

signalizacije, zimsko održavanje. 

 

 ODRŽAVANJE  JAVNE RASVJETE U GRADSKIM ULICAMA 

Temeljem godišnjeg ugovora o održavanju javne rasvjete na području Grada Knina 

kontinuirano su se izvodili radovi na otklanjaju kvarova na postojećim rasvjetnim tijelima i 

instalacijama javne rasvjete, a također su postavljani novi stupovi i LED rasvjetna tijela u 

dijelovima grada bez javne rasvjete. 

                                                                                                                                                                        

 ODRŽAVANJE JAVNO-PROMETNIH PJEŠAČKIH POVRŠINA  
Temeljem godišnjeg ugovora o održavanju javnoprometnih pješačkih površina na području 

Grada Knina kontinuirano su se izvodili radovi na sanaciji nogostupa i pješačkih staza, 

betonskih i kamenih zidova, oborinskih kanala, izradi invalidskih rampi, postavljanju zaštitnih 

ograda. 

 

 IZMJENE I DOPUNE PROSTORNO-PLANSKE DOKUMENTACIJE  

Završen je postupak izrade Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Grada Knina u 

sklopu kojega je proveden i postupak strateške procjene utjecaja plana na okoliš.  
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Izrada izmjena i dopuna (IV) Generalnog urbanističkog plana Grada Knina je u pripremi za 

ponovljenu javnu raspravu zbog primjedbi zaprimljenih tijekom javne rasprave.  

 

 PROJEKT SANACIJE POKOSA PRIRODNE LITICE NA TVRĐAVI  

Proveden je postupak nabave i ugovoreni su radovi na sanaciji pokosa prirodne litice na 

Tvrđavi u svrhu zaštite platoa na kojemu će se u sklopu Programa integrirane fizičke, 

gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima izgraditi 

multimedijalna dvorana. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 610.475,00 kn, a vrijednost 

usluga nadzora iznosi 37.500,00 kn. 

 

 

 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA UREĐENJE ULICE 

DUBRAVKA HORVATIĆA 

U tijeku je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa s vlasnicima zemljišta koje je zahvaćeno 

planiranim radovima na uređenju Horvatićeve ulice. Po završetku istoga podnijet će se zahtjev 

za izdavanje građevinske dozvole. Osim uređenja ulice planirana je i izgradnja fekalne i 

oborinske odvodnje u istoj. Procijenjena vrijednost radova iznosi oko 1.400.000 kn pa će se 

nakon ishođenja građevinske dozvole sredstva za uređenje ulice nastojati osigurati kroz 

natječaje za sufinanciranje ovakvih projekata.   

 

 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA NOVI BIOPROČISTAČ U 

GOLUBIĆU 

U tijeku je ishođenje lokacijske dozvole za izgradnju novog uređaja za pročišćavanje otpadnih 

voda u Golubiću. Vrijednost usluga izrade projektne dokumentacije iznosi oko 580.000 kn, a 

sredstva osiguravaju Hrvatske vode i Komunalno poduzeće doo Knin. Nakon ishođenja 

lokacijske dozvole pristupiti će se rješavanju imovinskopravnih odnosa, izradi glavnog 

projekta i ishođenju građevinske dozvole. 

 

 IZRADA KLONCEPCIJSKOG RJEŠENJA VODOOPSKRBE KNINA S 

IZRADOM MODELA SADAŠNJEG I BUDUĆEG STANJA RAZVOJA I 

PREDSTUDIJOM IZVEDIVOSTI 

Završena izrada koncepcijskog rješenja vodoopskrbe s prijedlogom izvođenja potrebnih mjera 

za smanjenje gubitka u vodoopskrbi. Vrijednost dokumentacije je 977.500,00 kn bez PDV-a. 

Dokumentaciju sufinanciraju Hrvatske vode s 80% i Komunalno poduzeće s 20%. Ovaj 

projekt je prvi dio projekta smanjenja gubitaka u vodoopskrbnoj mreži, a provodi se na razini 

Republike Hrvatske. 

 

 PROJEKT EKO-REGIJA (K-V-P-B-T-K) 

Projekt je pri kraju, a provodi se na području Knina, Vrgorca, Pirovca, Tribunja, Biskupije i 

Kijeva i za cilj ima građane informirati o održivom gospodarenju otpadom i važnosti 

odvajanja i recikliranja otpada. Vrijednost projekta je 487.808,50 kn, od čega je 414.637,21 

kn osigurano iz Kohezijskog fonda, a ostatak sredstava osigurat će svi dionici. U drugoj 

polovici 2019. godini tiskani su i podijeljeni promotivni materijali građanima, održane su 

radionice i podijeljeni letci, bojanke i radni listići djeci školske i predškolske dobi, tiskani su 

letci i brošure za slabovidne osobe i predani Udruzi slijepih i slabovidnih osoba te su 

snimljene i emitirane 4 televizijske i 4 radijske emisije.   

 

 SANACIJA LAGUNA UZ ORAŠNICU  

Grad Knin, Šibensko-kninska županija, Hrvatske vode i DIV GRUPA doo krajem 2019. 

godine potpisali su sporazum o sufinanciranju sanacijskog programa s prijedlogom mjera za 
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otklanjanje štete u okolišu – lagune na području „Bare“ u gradu Kninu. Temeljem navedenog 

sporazuma izrađen je projektni zadatak i proveden je postupak javne nabave za izradu 

sanacijskog programa.  

 

 NABAVA SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA 

Još uvijek se čeka isporuka spremnika za odvojeno prikupljanje otpada i to:  2350 spremnika 

za papir, 60 spremnika za staklo i 3300 spremnika za plastiku. Vrijednost spremnika je 

1.637.235,10 kn, od čega će Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osigurati 

1.391.649,83 kn, a preostalih 245.585,25 kn osigurat će Grad Knin. 

 

 

 CIVILNA ZAŠTITA, ZAŠTITA OD POŽARA I ZAŠTITA NA RADU 

- donesena Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite na području Grada 

Knina, 

- donesen Zaključak o izmjeni i dopuni Plana djelovanja CZ Grada Knina, 

- predložen Plan vježbi civilne zaštite za 2020. godinu, 

- donesena Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda, 

- izrađeno Izvješće o elementarnim nepogodama na području Grada Knina u 2019. godini 

(elementarnih nepogoda nije bilo), 

- iznajmljena je oprema i izvršeno je mjerenje elektromagnetskog zračenje na nekoliko 

lokacija na području grada gdje su postavljeni telekomunikacijski repetitori, 

- izvršen pregled opreme, instalacija i tehničkih pomagala u zgradi gradske uprave sukladno 

propisima zaštite od požara od strane ovlaštenih osoba te su otklonjeni utvrđeni nedostaci 

(gromobranska instalacija na krovu zgrade), 

- izvršen periodični pregled prostorija i ureda, pregled sredstava rada, vatrogasnih aparata i 

pregled kutija prve pomoći, 

- donesena nova Procjene rizika na radu sukladno novom ustrojstvu radnih mjesta, 

- osposobljena 24 radnika zaposlena na radovima za opće dobro i na javnim radovima, 

sukladno Zakonu o zaštiti na radu i Zaštiti od požara, 

- izvršeno kontrolno alkotestiranje službenika i namještenika prema tromjesečnom planu  

 

 IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI 
U ostvarivanju zadaća koje se odnose na imovinsko-pravne poslove, tijekom ovog 

izvještajnog razdoblja, učinjeno je sljedeće:  

- zahtjev Ministarstvu pravosuđa za pomoć zbog prekinutog postupka osnivanja zemljišne 

knjige za KO Knin, 

- pismo namjere Šibensko-kninskoj županiji za prijenos nekretnine označene kao „čest. zgr. 

762, školska zgrada, čest. zem. 3837, pašnjak i čest. zem. 3838, pašnjak,  zk.ul. 3434, KO 

Kninskopolje“ (zgrada i dvorište nekadašnje škole u Vrpolju), u svrhu uređenja dječjeg 

vrtića, 

- dopis Hrvatskim šumama za dodjelu na korištenje Gradu Kninu nekretnine označene „čest. 

zem. 3141/96, KO Kninskopolje“, u svrhu uređenja parkirališta ispod zgrade Policijske 

postaje, 

- dopis Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje glede stambenog 

zbrinjavanja kadrova, 

- pismo namjere Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje za 

nekretnine označene kao „čest. zgr. 846/1, čest. zgr. 846/3 i čest. zem. 3002, KO 

Kninskopolje“ (zgrada i dvorište bivšeg ŠUP-a), u svrhu rekonstrukcije i prenamjene u 

stambenu zgradu za potrebe stambenog zbrinjavanja, 
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- zahtjev Hrvatskim vodama za zasnivanje prava služnosti na teret dijela „čest.zem. 5625/1 

k.o. Kninsko polje“, u svrhu uređenja šetnice uz Krku, 

- zahtjev Hrvatskim vodama za upis prava vlasništva i zasnivanje prava građenja na „čest. 

zem. 5682/7, KO Kninskopolje“, u svrhu izgradnje pješačko-biciklističkog mosta preko 

Orašnice, 

- zahtjevi Hrvatskim željeznicama za osnivanje prava građenja na „čest. zem. 5682/6, 

5682/7 i 5682/8, KO Kninskopolje“, u svrhu izgradnje pješačko-biciklističkog mosta preko 

Orašnice, 

- dopis Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku, Stalna služba Knin za uknjižbu u 

korist RH nekretnine označene kao „čest. zem. 177, KO Knin“ (pomoćno igralište NK 

Dinara), 

- dopis Ministarstvu državne imovine za izdavanje tabularne isprave za „čest. zem. 177, KO 

Knin“ radi uknjižbe u korist Grada Knina (pomoćno igralište NK Dinara), 

- razni dopisi i požurnice Ministarstvu državne imovine o svim postupcima koji se vode pri 

Ministarstvu  

         

 STAMBENI POSLOVI 
U segmentu stambenih poslova izdano je: 

- 2 preporuke za stambeno zbrinjavanje 

- 12 potvrda o otkupljenim stanovima/kućama 

- 5 potvrda o vlasništvu stanova 

- 4 potvrde o neposjedovanju kuće/stana na području Grada Knina  

- provođenje postupka za dodjelu kadrovskih stambenih jedinica pripadnicima MORH-a 

 

 SUDSKI PREDMETI 
- 7 prijedloga za ovrhu 

- 2 prijedloga za uknjižbu 

- 1 prijedlog za dopunu zemljišne knjige 

- 1 prijedlog za pokretanje i otvaranje pojedinačnog ispravnog postupka 

- razni podnesci i ročišta 

 

 ZAKLJUČCI, UGOVORI I SPORAZUMI 
- 1 Zaključak o raskidu Ugovora o zakupu javne površine 

- 1 Zaključak o raskidu Ugovora o zakupu poslovnog prostora 

- Zaključak o davanju prethodne suglasnosti 

- Zaključak o izmjenama i dopunama Popisa nerazvrstanih cesta na području Grada Knina 

- 29 ugovora po provedenim postupcima javne nabave  

- 11 Ugovora o zakupu poslovnog prostora 

- 40 Ugovora o zakupu javne površine 

- 5 ugovora o zakupu sajamske kućice 

- 2 Aneksa ugovora po provedenim postupcima javne nabave 

- 1 Ugovor o kupoprodaji nekretnine 

- 4 Sporazumna raskida Ugovora 

- 1 Ugovor o sufinanciranju 

  

 OSTALI POSLOVI 

- Priprema 10 Odluka za Gradsko vijeće Grada Knina  

- Odluka o sufinanciranju kastracije i sterilizacije pasa i mačaka 

- Pravilnik o naknadama za korištenje javnih površina 

- 2 javna natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Knina  
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- 1 javni natječaj za davanje u zakup i na korištenje javnih površina i neizgrađenog 

građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Knina za postavljanje kioska, pokretnih naprava 

i obavljanja sličnih djelatnosti 

- Javni poziv u vezi postavljanja štanda te prodaje na istima ili pružanja ugostiteljskih 

usluga, a povodom obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih 

branitelja te 24-te obljetnice VRO „Oluja“ u Gradu Kninu, 

-  Javni poziv za zakup sajamskih kućica za vrijeme održavanja manifestacije „ADVENT U 

KNINU 2019.“ 

- 2 rješenja o izdavanju taxi dozvola 

- izdavanje rješenja za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda 

- izdavanje rješenja o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade  

- izdavanje rješenja o utvrđivanju naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade  

- izdavanje rješenja o komunalnom doprinosu, 

- izdavanje ovjerenih preslika građevinskih dozvola, 

- izdavanje potvrda za grobna mjesta 

- razna očitovanja strankama 
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