
 

 

 

 

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE 

KLASA: 021-05/21-01/4 

URBROJ: 2182/10-01-21-1 

Knin, 5. ožujka 2021.  

 

 

                                                                                 VIJEĆNICIMA GRADSKOG VIJEĆA  

        GRADA  KNINA 
  

Na temelju čl. 92. st. 1. i čl. 93. st. 1. i 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Knina 

(„Službeno glasilo Grada Knina“ broj 4/21), sukladno Odluci o nužnim epidemiološkim mjerama 

kojima se ograničavaju  okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi 

sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja, („Narodne novine“ broj 141/20, 1/21, 

2/21, 8/21, 14/21 i 20/21), sazivam 46. sjednicu Gradskog vijeća Grada Knina za dan 

 

                   11. ožujka 2021. godine (četvrtak) 

                                       s  početkom  u 15,30 sati  

                      u dvorani Studentskog doma  

                                                                                     "Fra Lujo Marun" u Kninu 

                                                                                             Ul. kralja Petra Krešimira IV br. 22 

 

Za sjednicu predlažem sljedeći: 

 

  D N E V N I  R E D 

 

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

području Grada Knina za 2020. godinu 

 (Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i     

                          društvene djelatnosti) 

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

Knina za 2020. godinu 

 (Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i     

                          društvene djelatnosti) 

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

za 2020. godinu 

 (Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i     

                          društvene djelatnosti) 

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

Knina za 2020. godinu 

 (Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i     

                          društvene djelatnosti) 



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

odgoju, školstvu i visokom obrazovanju na području Grada Knina za 2020. godinu 

 (Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i     

                          društvene djelatnosti) 

6. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Grada Knina za 2020. godinu 

       (Izvjestitelj: Ivica Brčina, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne,  

                            imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša) 

7. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području 

Grada Knina za 2020. godinu 

       (Izvjestitelj: Ivica Brčina, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne,  

                            imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša) 

8. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Knina za 2020. godinu 

 (Izvjestiteljica: Kristina Perić, zamjenica gradonačelnika Grada Knina) 

9. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala Grada Knina 

za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine 

(Izvjestitelj: Joško Nedoklan, pročelnik Upravnog odjela za programe EU, gospodarstvo, 

                     strateško planiranje i razvoj, financije, javnu nabavu i naplatu potraživanja) 

10. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe Grada Knina za razdoblje od 01. siječnja 

do 31. prosinca 2020. godine 

 (Izvjestitelj: Joško Nedoklan, pročelnik Upravnog odjela za programe EU, gospodarstvo, 

                     strateško planiranje i razvoj, financije, javnu nabavu i naplatu potraživanja)  

11. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima Grada Knina za razdoblje od 

01. siječnja do 31. prosinca 2020. godinu 

 (Izvjestitelj: Joško Nedoklan, pročelnik Upravnog odjela za programe EU, gospodarstvo, 

                     strateško planiranje i razvoj, financije, javnu nabavu i naplatu potraživanja) 

12. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Knina za 2020. godinu 

(Izvjestitelj: Joško Nedoklan, pročelnik Upravnog odjela za programe EU, gospodarstvo, 

                                 strateško planiranje i razvoj, financije, javnu nabavu i naplatu potraživanja)  

13. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Knina za razdoblje srpanj – prosinac 2020. 

godine 

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

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

za 2021. godinu 

 (Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i     

                          društvene djelatnosti) 

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

visokom obrazovanju na području Grada Knina za 2021. godinu 

 (Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i     

                          društvene djelatnosti) 

16. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na 

području Grada Knina za 2021. godinu 

       (Izvjestitelj: Ivica Brčina, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne,  

                            imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša) 

17. Prijedlog I Izmjena i dopuna Proračuna Grada Knina za 2021. godinu  

(Izvjestiteljica: Kristina Perić, zamjenica gradonačelnika Grada Knina) 

18. Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Knina u 2021. godini 

                    (Izvjestitelj: Ivica Brčina, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje,  

                                         komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša) 



 

19. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o zakupu poslovnog 

prostora s Veleučilištem „Marko Marulić“ Knin, Petra Krešimira IV. 30, Knin 

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

20. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana 

uređenja sjeverne gospodarske zone (I3) – istočni dio u Kninu 

       (Izvjestitelj: Ivica Brčina, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne,  

                            imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša) 

21. Prijedlog Odluke o sporazumnom raskidu Ugovora o davanju koncesije za 

obavljanje komunalne djelatnosti – pružanje usluge pražnjenja  i odvoza otpadnih 

voda iz sabirnih jama i mulja iz malih sanitarnih uređaja na području Grada Knina 

       (Izvjestitelj: Ivica Brčina, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne,  

                            imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša) 

22. Zaključak o usvajanju Godišnje analize stanja u 2020. godini i godišnji plan razvoja 

sustava civilne zaštite na području Grada Knina za 2021. godinu 

(Izvjestitelj: Marijo Ćaćić, zamjenik gradonačelnika Grada Knina) 

23. Zaključak o usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na 

području Grada Knina za period 2021.-2024. godina 

(Izvjestitelj: Marijo Ćaćić, zamjenik gradonačelnika Grada Knina) 

24. Vijećnička pitanja 

 

  

  PREDSJEDNICA  

 

                       Vedrana Požar, struč.spec.oec. 


