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Gradonačelnik Grada Knina  na temelju članka 51. stavka 1. Statuta Grada Knina 

(„Službeno glasilo Grada Knina“, broj 3/21), p o d n  o s i 

 

IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA GRADA KNINA 

ZA RAZDOBLJE SRPANJ-PROSINAC 2020. GODINE 

 

U nastavku, kao gradonačelnik Grada Knina, podnosim izvješće o radu gradske uprave 

i njezinih upravnih tijela, Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti, 

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

nabavu i naplatu potraživanja te Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne, 

imovinsko-pravne poslove i zaštitu okoliša, kao i o radu predstavničkog tijela, tijekom 

izvještajnog razdoblja, srpanj – prosinac 2020. godine: 

 

I. GRADSKO VIJEĆE 

 

U razdoblju srpanj – prosinac 2020. godine, održano je sedam (7) sjednica Gradskog 

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

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

 

 na 36. sjednici održanoj  30. lipnja / 3. srpnja 2020.  

doneseno: 

- Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Narodne knjižnice-Knin 

 

 na 37. sjednici održanoj  16. srpnja 2020.  

doneseno: 

- Rješenje o imenovanju ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta Knin 

 

 na 38. sjednici održanoj  29. srpnja 2020.  

doneseni akti: 

- Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Narodne knjižnice - Knin 

- Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 

biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Knina  

- Rješenje o razrješenju člana Odbora za Statut, Poslovnik i propise Gradskog vijeća 

Grada Knina 

- Rješenje za imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Knin 

- Rješenje o razrješenju predsjednice Mandatnog povjerenstva Gradskog vijeća Grada 

Knina 



usvojena izviješća: 

- o radu s financijskim izvješćem za 2019. godinu društva Upravitelj-Knin d.o.o.  

- o radu s financijskim izvješćem za 2019. godini društva Čistoća i zelenilo d.o.o. 

 

 na 39. sjednici održanoj 22. rujna 2020. godine   

doneseni akti: 

- IV. izmjena i dopuna Proračuna Grada Knina za 2020. godinu 

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

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

- Izmjena II Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Knina za 

2020.  

- Izmjena i dopuna II Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada 

Knina za 2020. godinu 

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

namještenika upravnih tijela Grada Knina 

- Odluka o donošenju Izmjena i dopuna (IV) Generalnog urbanističkog plana Grada 

Knina 

- Odluka o prijedlogu izbora članova Nadzornog odbora trgovačkog društva Čistoća i 

zelenilo d.o.o. za obavljanje određenih komunalnih i ostalih djelatnosti 

- Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete obavljanja dimnjačarskih 

poslova na području Grada Knina 

- Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete usluge javnih tržnica na malo 

- Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke grobljanskih usluga 

- Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne 

usluge prijevoza putnika 

- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne vatrogasne  postrojbe 

Grada Knina 

usvojena izvješća: 

- o izvršenju Proračuna Grada Knina za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020. 

godine 

- o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala Grada Knina za 

razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine 

- o korištenju proračunske zalihe Grada Knina za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 

2020. godine 

- o danim jamstvima i izdacima po jamstvima Grada Knina za razdoblje od 01. siječnja 

do 30. lipnja 2020. godine 

- o radu gradonačelnika Grada Knina za razdoblje siječanj-lipanj 2020. godine 

- o izvršenju Programa javnih potreba udruga civilnog društva na području Grada 

Knina za period siječanj-lipanj 2020. godine 

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

siječanj-lipanj 2020. godine 



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

lipanj 2020. godine 

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

siječanj-lipanj 2020. godine 

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

visokom obrazovanju na području Grada Knina za period siječanj-lipanj 2020. godine 

- o radu s financijskim izvješćem za 2019. godinu Komunalnog poduzeća d.o.o. Knin 

 

 na 40. sjednici održanoj  23. listopada 2020.  

donesena: 

- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i postupku raspolaganja 

nekretninama na području Gospodarske zone Preparandija 

 

 na 41. sjednici održanoj  25. studenog 2020.  

donesen: 

- Statut Javne vatrogasne postrojbe Grada Knina 

 

 na 42. sjednici održanoj  17. prosinca 2020.  

doneseni akti: 

- V. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Knina za 2020. godinu 

- Izmjena Programa javnih potreba udruga civilnog društva na području Grada Knina za 

2020. godinu 

- II. Izmjena Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Knina za 2020. 

godinu 

- II. Izmjena i dopuna Programa socijalnih davanja na području Grada Knina za 2020. 

godinu 

- II. Izmjena Programa javnih potreba u sportu na području Grada Knina za 2020. godinu 

- II. Izmjena Programa Općih javnih potreba u predškolskom odgoju,  školstvu i 

visokom obrazovanju na području Grada Knina za 2020. godinu 

- Izmjena i dopuna Programa potpora poljoprivredi na području Grada Knina za 

razdoblje 2020.-2022. godina 

- Izmjena i dopuna III Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada 

Knina za 2020. godinu 

- Proračun Grada Knina za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu 

- Program javnih potreba u udruga civilnog društva na području Grada Knina za 2021. 

godinu 

- Program javnih potreba u kulturi na području Grada Knina za 2021. godinu 

- Program socijalnih davanja na području Grada Knina za 2021. godinu 

- Prijedlog Programa javnih potreba u sportu na području Grada Knina za 2021. godinu 

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

na području Grada Knina za 2021. godinu 



- Program potpora gospodarstvu Grada Knina u 2021. godini 

- Program potpore razvoju turističke ponude na području Grada Knina u 2021. godini 

- Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe  

spašavanja Stanice Šibenik za 2021. godinu 

- Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Knina za 

2021.  

- Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Knina za 2021.  

-  Odluka o izvršenju Proračuna Grada Knina za 2021. godinu 

- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke 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 raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Knina za 2021. 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 2021. godinu 

- Odluka o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica na poslovanje poslovnih 

subjekata kojima je ograničen rad Odlukom Stožera civilne zaštite RH 

- Odluka o mjerama zaštite od buke na području Grada Knina 

- Odluka o dopuni Odluke o komunalnom redu 

- Odluka o izmjeni Odluke o određivanju imena ulica i trgova na području Grada Knina 

- Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje Sporazuma o međusobnim pravima i 

obvezama u provedbi programa međuresorne suradnje za izgradnju višestambene 

zgrade u gradu Kninu 

- Odluka o davanju spremnika za odvojeno prikupljanje otpada na upravljanje 

trgovačkom društvu „Čistoća i zelenilo“ d.o.o. Knin 

- Statut Kninskog muzeja 

 

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 160 upravnih i drugih akata  

 provedeni natječajni postupci za prijam dvije službenice i imenovanje tri pročelnika 

upravnih tijela Grada Knina 

 HZMO podneseno je 26 prijava o početku i prestanku osiguranja ili promjeni tijekom 

osiguranja zaposlenika, uključujući i osobe zaposlene na javnim radovima  

 organiziran sistematski pregled službenika i namještenika 

 vođenje i ažuriranje kadrovskih evidencija zaposlenika  

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

 razna očitovanja  i dostava traženih podataka županiji, ministarstvu te drugim tijelima 

i podnositeljima podnesaka 

 

3. Poslovi Odjela iz područja socijalne skrbi   

 

 Tijekom izvještajnog perioda, kao i tijekom cijele 2020. godine,  provodio se Program 

socijalnih davanja, što je, među ostalim, uključivalo:  

- rješavanje zahtjeva stranaka za jednokratne pomoći za rođenje djeteta u cilju stimuliranja 

pronatalitetne politike (58 zahtjeva) i jednokratne pomoći najugroženijim pojedincima i 

obiteljima za slučajeve nepogoda, težih bolesti i slično (79 zahtjeva) te zahtjevi za 

prijevoz osoba s invaliditetom 

- isplatu školskih i studentskih stipendija                          

- po podnesenim zahtjevima roditelja refundirani su troškovi za kupnju radnih bilježnica za 

osnovnoškolce 

- rješavanje zahtjeva za sufinanciranje adaptacije stanova za mlade obitelji.     

 

 

4. Poslovi Odjela vezani uz kulturni i sportski život Grada te 

društvena događanja u Gradu: 

 
 Situacija izazvana proglašenjem pandemije izazvane širenjem zaraze bolesti COVID-

19, ostavila je veliki trag upravo u ovome dijelu poslova Odjela, tako da su tijekom 

izvještajnog perioda, kao i tijekom prvih šest mjeseci 2020. godine, poslovi vezani uz 

kulturu, sport i suradnju s civilnim udrugama, iz razloga uvođenja karantene i 

restriktivnih mjera od strane Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, svedeni na 

minimum, slijedom čega je u 2020. godini izostala organizacija brojnih planiranih 

kulturnih priredbi i događanja Grad, a nastavno na lošu epidemiološku situaciju, Grad 

je  zaprimio iznimno mali broj zahtjeva za pomoć pri organiziranju kulturnih i 

sportskih manifestacija. Ali i tijekom tog teškog i iznimno zahtjevnog perioda za 

funkcioniranje svih, pa tako i ove gradske uprave, tzv. lock down, Grad je, kroz svoje 

Programe, sufinancirao mnoge programe i projekte, kao što su među ostalim: 

financijska pomoć Župi svetog Ante za ugradnju video nadzora u iznosu od 18.000,00 



kn; 5.000,00 kn Udruzi Berta za skrb za napuštene i nezbrinute životinje; Srpskoj 

pravoslavnoj crkvenoj opštini kninskoj donirano je 10.000,00 kn za obnovu 

unutrašnjosti crkve Prenosa moštiju Svetog Nikolaja na Žagroviću te 7.000,00 kn za 

ugradnju centralnog grijanja; Likovnoj udruzi Knin donirano je 5.000,00 kn za 

organizaciju Likovne kolonije „Dinara 1995.- Knin 2020.“; 6.000,00 kn donirano je 

nakladniku Despot Infinitus d.o.o. kao pomoć za izdavanje ilustrirane slikovnice „Na 

dvoru kralja Zvonimira „ autora Gorana Mrnjavca; Šprtskom ribolovnom društvu 

„Krka“  donirano je 8.000,00 kn za organizaciju natjecanja u ribolovu „Royal Tenen 

spin Cup“; Zajednici sportova Grada Knina donirana su sredstva za održavanje 

sportskih manifestacija povodom VRO „Oluja“ (8.000,00 kn), u sklopu projekta 

„Promičimo sport“ s 8.000,00 kn pomoglo im se u organizaciji putovanja u Sveti 

Martin na Muri te s 3.000,00 kn za sudjelovanje na manifestaciji „Sport fest“; Udruzi 

osoba s invaliditetom „Sveti Bartolomej“ doniran je Smart TV vrijednosti 5.320,00 kn 

te 50.000,00 kn za izgradnju bazena; Ministarstvu unutarnjih poslova donirana je 

sportska oprema za opremanje teretane u PP Knin u vrijednosti od 19.566,00 kn; 

Autotransportu Šibenik d.d. doniran je iznos od 20.000,00 kn kao pomoć za održanje 

međugradske autobusne linije Knin-Šibenik-Knin; Conincidence picture production 

j.d.o.o. iz Umaga za snimanje dokumentarnog filma „Putevi Vode“ donirana su 

sredstva u iznosu od 10.000,00 kn; Veleučilištu „Marko Marulić“ za najbolje studente 

Veleučilišta u 2019./2020. Donirana su 4 prijenosna računala, ukupne vrijednosti 

15.192,00 kn; za uređenje vanjskog školskog igrališta Srednjoj školi Lovre Montija 

doniran je iznos od 70.000,00 kn, a Srednjoj strukovnoj školi Kralj Zvonimir  doniran 

je iznos od 47.000,00 kn za kupnju sportske opreme za vanjsko školsko igralište; 

Boksačkom klubu Knin doniran je iznos od 10.000,00 kn za nabavu opreme za 

treniranje i opremanje dvorane za trening; Caritasu župe sv. Ante u Kninu doniran je 

iznos od 15.000,00 kn kao karitativna pomoć za Božić; Zavodu za hitnu medicinu 

ŠKŽ, Ispostavi u Kninu doniran je iznos od 10.000,00 kn za nabavu zaštitne opreme 

za djelatnike hitne medicinske službe; Općoj i veteranskoj bolnici „Hrvatski ponos“ 

donirana su sredstva za opremu za liječenje covid pneumonije, ukupne vrijednosti 

32.550,00 kn.  

 

5. Ostali poslovi Odjela u izvještajnom razdoblju:  

 

- poslovi vezani uz provedbu gradskih programa za 2020. godinu: Program socijalnih davanja, 

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

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

obrazovanju,  

- priprema i izrada gradskih programa za 2021. 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,  

- kroz inicijativu WiFi4EU s 15.000€ bespovratnih sredstava instaliran je i pušten u rad brzi i 

visokokvalitetni sustav besplatnog bežičnog spajanja na Internet na javnim površinama Grada 

Knina. Signalom koji omogućuje besplatno spajanje pokriven je Trg dr. Ante Starčevića, 

Ulica dr. Franje Tuđmana, park i igralište ispred Osnovne škole dr. Franje Tuđmana, park 

ispred zgrade gradske uprave, park na Trgu Oluje, park ispred Crkve Gospe Velikog 

Hrvatskog Krsnog Zavjeta i park i dječje igralište ispred Pučkog otvorenog učilišta, 

- dovršen je sustav eVijećnik kojim je gradskim vijećnicima omogućeno elektronsko praćenje 

sjednica gradskog vijeća, elektronske prijave za raspravu po pojedinim točkama dnevnog reda 

kao i elektronsko glasovanje za predložene točke, 



- internetske stranice Grada Knina usklađene su sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica 

i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske, a sve 

prema preporukama iz Carnetovih smjernica za osiguravanje digitalne pristupačnosti.  Dio 

stranica i digitalnog sadržaja je izmijenjen i omogućena je izmjena prikaza sadržaja da bi bio 

pristupačniji osobama s različitim poteškoćama ili vrstama invaliditeta, 

- sudjelovanje u organizaciji središnje proslave obilježavanja Dana pobjede i domovinske 

zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, 2020. godine u puno manjem opsegu zbog loše 

epidemiološke situacije vezane uz širenje bolesti COVID-19,  

- 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, 

- 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 (kroz interne dostavne knjige upisano je: 

-     u knjigu Gradonačelnika: 506 akata 

-     u knjigu zamjenika Gradonačelnika: 211 akta 

-     u knjigu Gradskog vijeća Grada Knina: 164 akta 

-    u knjigu Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti:  811 akata 

-   u knjigu Upravnog odjela za programe EU, gospodarstvo, strateško planiranje i razvoj, 

financije, javnu nabavu i  naplatu potraživanja: 1626 akta i 1035 računa 

  -   u knjigu Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i 

zaštitu okoliša: 1212 akta), 

 - poslovi arhiva (broj arhiviranih predmeta: 1012),  

- tijekom izvještajnog perioda riješena je stara arhiva, koja je bila smještena u prostoru kod 

kotlovnice  

- poslovi organiziranja dostave i otpreme pošte (broj otpremljenih pošiljki: 9234),  

- 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: 

 

 FINANCIJE 

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

Poreznoj upravi, Državnom zavodu za statistiku i financijskim institucijama. 

 

Blagajničko poslovanje - za navedeni period ukupno je izdano  

- uplatnica      20 

- isplatnica    210 

 

U knjizi putnih naloga izvršen je obračun i naplata  - isplata 15 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 1.642,00 

kuna. 

 

U knjizi ulaznih računa u izvještajnom razdoblju zaprimljeno je i proknjiženo 1278 ulaznih 

računa te je po istim Grad zadužen za 22.238.205,83 kuna. 

 

U izvještajnom razdoblju Grad je po svim osnovama ispostavio 29656 izlazna računa u 

ukupnom iznosu 3.756.847,77 kn te oprihodovao 3.937.944,42 kuna. 

 

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

 

Ukupno izdanih mjesečnih računa: 

- zakup poslovnih prostora                                             451  računa  

- komunalna naknada (pravne osobe)                            1763  računa 

- naknada za uređenje voda (pravne osobe)                   1682  računa  

- zakup javne gradske površine                                        194  računa 

- najam stanova sa stanarskim pravom                            306  računa 

- otkup državnih stanova                                                    96  računa 

 

Ukupno izdano kvartalnih obračuna za građane: 

- komunalna naknada                                                    12578  računa 

- naknada za uređenje voda                                           12586  računa 

 

Ukupna zaduženja u izvještajnom razdoblju: 

- zakup poslovnih prostora                                          514.923,15    kuna 

- zakup javne površine                                                   143.588,83    kuna 

- komunalna naknada (fizičke osobe)                         891.664,62    kuna 

- komunalna naknada (pravne osobe)                         1.053.268,61    kuna 

- naknada za uređenje voda (fizičke osobe)                   659.792,14   kuna 

- naknada za uređenje voda (pravne osobe)                342.667,49    kuna 



- otkup stana (stanarsko pravo)                                       59.878,02   kuna 

- prodaja stanova                                                             76.445,68  kuna 

- komunalni doprinos                                                     14.619,23    kuna 

     Ukupno zaduženo                                                            3.756.847,77   kuna 

   

Od toga u izvještajnom razdoblju je naplaćeno: 

 

- zakup poslovnih prostora                                          528.020,72   kuna 

- zakup javne površine                                                134.287,09   kuna 

- komunalna naknada (fizičke osobe)                         558.958,13  kuna 

- komunalna naknada (pravne osobe)                             992.847,25  kuna 

- naknada za uređenje voda (fizičke osobe)                   426.423,05   kuna 

- naknada za uređenje voda (pravne osobe)                 393.974,33   kuna 

- otkup stana (stanarsko pravo)                                         57.563,33  kuna 

- prodaja stanova                                                          831.251,29  kuna 

- komunalni doprinos                                                     14.619,23 kuna 

Ukupno naplaćeno:                                                          3.937.944,42 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. 

 

U izvještajnom periodu nije bilo zaprimljenih prijava o nepravilnostima. 

Dostavljena su sva mjesečna izvješća Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno 

zbrinjavanje. 

 

Financijski akti doneseni u izvještajnom razdoblju: 

- Nacrt prijedloga IV. izmjena i dopuna Proračuna Grada Knina za 2020. godinu; 

- Nacrt prijedloga Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Knina za razdoblje od 

01.01.2020. – 30.06.2020. godine; 

- Prijedlog Izvještaja o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala 

Grada Knina za razdoblje od 01.01.2020. – 30.06.2020. godine; 

- Prijedlog Izvještaja o korištenju proračunske zalihe Grada Knina za razdoblje od 

01.01.2020. – 30.06.2020. godine; 

- Prijedlog Izvještaja o danim jamstvima i izdatcima po jamstvima Grada Knina za 

razdoblje od 01.01.2020. – 30.06.2020. godine; 

- Nacrt prijedloga V. izmjena i dopuna Proračuna Grada Knina za 2020. godinu; 

- Nacrt prijedloga Proračuna Grada Knina za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 

2023. godinu; 

- Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Knina za 2021. godinu. 

 

NAPLATA PRIHODA, PRAĆENJE STEČAJNIH I LIKVIDACIJSKIH POSTUPAKA 

I PRIJAVA POTRAŽIVANJA GRADA 

U izvještajnom razdoblju nije bilo pokrenutih stečajnih ni likvidacijskih postupaka nad 

dužnicima Grada Knina te s tim ni prijave potraživanja Grada Knina po navedenom osnovu. 



Opomene za zakašnjela plaćanja s osnova zakupa poslovnih prostora i zakupa javne gradske 

površine redovito su se slali dužnicima i prosljeđivali nadležnom upravnom tijelu na daljnje 

postupanje, sve sukladno Pravilniku o utvrđivanju i naplati gradskih prihoda do donošenja 

Odluke o mjerama za ublažavanje posljedica izazvanih epidemijom bolesti COVID-19 na 

području Grada Knina. Navedenom Odlukom je između ostalog propisano da se za obveze 

nastale u 2020. godini neće provoditi postupci prisilne naplate potraživanja Grada Knina do 

31. prosinca 2020. godine. 

 

ZADUŽIVANJE GRADA, DAVANJE JAMSTAVA I SUGLASNOST 

U travnju 2019. godine Grad Knin se dugoročno zadužio za provedbu Projekta 

„Modernizacija sustava javne rasvjete u Gradu Kninu“ na rok od 10 godina, u iznosu od 

5.861.000,00 kuna, po kamatnoj stopi od 0,1%, temeljem potpisanog Ugovora o kreditu, broj: 

ESJR-19-1100383 s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak. Kako su radovi na 

modernizaciji javne rasvjete dovršeni u 2020. godini, temeljem Zahtjeva za izravno odobrenje 

kredita, dana 19.03.2020. godine, navedeni iznos kredita je jednokratno uplaćen na žiro račun 

Grada te od tada teku ugovorne obveze po istom. 

 

U 2020. godini u razdoblju od travnja do 31.12.2020. godine ukupno je plaćeno po kreditu: 

 

Naziv 

banke 
Valuta 

Kamatna 

stopa 

Stanje 

03/2020 

Otplaćeno 

glavnice 

Stanje 

31.12.2020. 

Rok 

otplate 

HBOR kn 0,1% 5.861.000,00 437.395,58 5.423.604,42 

10 godina 

do 

31.03.2030. 

Ukupno:   5.861.000,00 437.395,58 5.423.604,42  

  

Izuzev navedenog kredita Grad Knin se nije zaduživao na domaćem i stranom tržištu novca i 

kapitala. 

IZVJEŠĆE O DANIM  JAMSTVIMA I IZDATCIMA PO JAMSTVIMA 

U izvještajnom razdoblju nisu davana jamstva, a nije bilo protestiranih jamstava za zaduženja 

ranijih godina, jer ista nisu davana ni u prethodnim godinama. 

U 2020. godini, dana 27. ožujka 2020., Gradsko vijeće Grada Knina dalo je jednu suglasnost 

za dugoročno kreditno zaduženje i to trgovačkom društvu „Upravitelj-Knin“ d.o.o. za nabavu 

radnog stroja za zemljane radove bager-kombinirke. 

Pored navedenog, u prethodnim godinama izdane su tri suglasnosti za dugoročno kreditno 

zaduženje po kojima se tijekom izvještajnog razdoblja vršilo plaćanje ugovornih obveza, kako 

slijedi: 

- Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Knina za kupnju auto cisterne (suglasnost 

Gradskog vijeća od 28. ožujka 2018. godine), 

- trgovačkom društvu „Čistoća i zelenilo“ d.o.o. za nabavu stroja za drobljenje otpadnog 

materijala (suglasnost Gradskog vijeća od 27. svibnja 2019. godine) i  

- trgovačkom društvu „Čistoća i zelenilo“ d.o.o. za nabavu specijalnog komunalnog 

vozila (suglasnost Gradskog vijeća od 30. listopada 2019. godine). 

 

Pregled obveza po danim suglasnostima:  

Banka i namjena 

kredita 

Iznos 

glavnice 

 po ugovoru 

Rok otplate 

Otplaćeno 

glavnice do 

31.12.2020. 

Ostatak glavnice po 

dospijeću u narednim 

godinama 

Erste&Steiermarkische 

S-Leasing d.o.o. 
875.000,00 

16.04.2018/ 

01.10.2021. 
665.323,28 

 

2021. – 209.676,72 



-auto cisterna                               209.676,72 

 

Erste&Steiermarkische 

S-Leasing d.o.o. 

-stroj za drobljenje 

otpadnog materijala 

834.375,00 
17.04.2019./ 

01.06.2023. 
623.350,17 

2021. – 82.548,45 

2022. – 86.340,70 

2023. – 42.135,68 

                              211.024,83 

Erste&Steiermarkische 

S-Leasing d.o.o. 

-specijalno komunalno 

vozilo 

1.208.675,06 
20.11.2019./ 

01.09.2025. 
542.410,56 

2021. – 131.108,31 

2022. – 137.131,41 

2023. – 143.431,19 

2024. – 150.020,40 

2025. – 104.573,19 

                              666.264,50 

Hrvatska poštanska 

banka  

-bager-kombinirka  

700.000,00 
30.03.2020./ 

28.02.2023. 
194.444,40 

2021. – 233.333,28 

2022. – 233.333,28 

2023.-     38.889,04 

                               505.555,60 

UKUPNO: 3.618.050,06  2.025.528,41                             1.592.521,65 

 

 PODRUČJE GOSPODARSTVA 

 

Potpore gospodarstvu 

Pravna osnova za provedbu: 

- Program potpora gospodarstvu Grada Knina u 2020. godini („službeno glasilo Grada 

Knina“, broj 10/20), 

- Javni poziv za dodjelu potpora u gospodarstvu Grada Knina u 2020. godini – raspisan 

01. lipnja 2020. godine. 

- Planirana sredstva u proračunu (pozicija R0605) su 770.000,00 kuna. 

 

 

U izvještajnom razdoblju održano je 7 sjednica Povjerenstva za dodjelu potpora, isplaćeno je 

20 potpora u ukupnom iznosu od 248.955,47 kuna. Od navedenog iznosa jedna potpora u 

iznosu  od 11.379,13 kuna isplaćena je za Mjeru 1 – Potpora novoosnovanim gospodarskim 

subjektima, dok je preostalih 19 potpora isplaćeno za Mjeru 4 – potpora za nabavu nove 

opreme, obnovu, uređenje i adaptaciju poslovnog prostora. 

Za 4 zahtjeva donesena je Odluka o njihovom odbijanju jer nisu zadovoljavali uvjete 

propisane Programom i Javnim pozivom te je jedan zahtjev vraćen neotvoren jer je zaprimljen 

nakon stupanja na snagu Odluke o privremenom zatvaranju Javnog poziva za dodjelu potpora 

gospodarstvu Grada Knina u 2020. godini do završetka obrade pristiglih zahtjeva.  

Kumulativno, na nivou 2020. godine, uključujući i prethodno izvještajno razdoblje (od 01. 

siječnja do 30. lipnja 2020. godine) isplaćeno je ukupno 59 potpora gospodarstvu Grada 

Knina u 2020. godini u ukupnom iznosu od 748.885,12 kuna. 

Sve dodijeljene potpore, sukladno zakonu, unešene su u Registar državnih potpora. 

U izvještajnom razdoblju izvršene su terenske kontrole potpora isplaćenih u 2019. godini kod 

četiri korisnika („Komet Knin“, poslovni obrt „Crnoružica“, frizerski salon „M“ i ugostiteljski 

obrt „Škafić“).  

 

Na 42. sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 17. prosinca 2020. godine donesen je Program 

potpora gospodarstvu Grada Knina u 2021. godini. 

 

Potpore poljoprivredi 

Pravna osnova za provedbu: 



- Program potpora u poljoprivredi na području Grada Knina za razdoblje 2020.-2022. 

godine, usvojen od strane Gradskog vijeća u svibnju 2020. godine te objavljen u 

Službenom glasilu Grada knina , broj 10/20, 

- Mišljenje o usklađenosti Programa, Ministarstva poljoprivrede od 29. svibnja 2020. 

godine i  

- Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivredi na području Grada Knina od 06. srpnja 

2020. godine. 

Planirana sredstva u proračunu  (pozicija R0606) su 300.000,00 kuna. 

 

U izvještajnom razdoblju održano je 7. sjednica Povjerenstva i isplaćene su 22 potpore u 

ukupnom iznosu od 287.504,47 kuna, dvije za Mjeru 1 – Potpora mladim poljoprivrednicima, 

1 potpora za Mjeru 2- Potpora očuvanju i proširenju stočnog fonda, 10 potpora za Mjeru 3- 

Potpora očuvanju pčelinjeg fonda i 9 potpora za Mjeru 4 - Potpora razvoju poljoprivrednog 

gospodarstva. 

Ministarstvu poljoprivrede u izvještajnom razdoblju dostavljena su ukupno 3 Izvješća o 

isplaćenim potporama male vrijednosti. 

 

Na 42. sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 17. prosinca 2020. godine donesene su 

Izmjene i dopune Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Knina za razdoblje 

2020.-2022 godine. 

 

Potpore turizmu 

Pravna osnova za provedbu: 

- Program potpora razvoju turističke ponude na području Grada Knina u 2020. godini 

(„Službeno glasilo Grada Knina“, broj 10/20) i  

- Javni poziv za dodjelu potpora razvoju turističke ponude na području Grada Knina u 

2020. godini, raspisan 1. lipnja 2020. godine. 

U proračunu, na poziciji R0837 planirana je 200.000,00 kuna. 

 

U izvještajnom razdoblju održane su 2 sjednice Povjerenstva, isplaćeno je 7 potpora u 

ukupnom iznosu od 150.465,28 kuna, jedna za Mjeru 3 – Potpora pokretanju ugostiteljske 

djelatnosti na postojećem OPG-u u iznosu od 25.000,00 kuna i 6 potpora za Mjeru 2 – potpora 

za poboljšanje uvjeta postojeće kategorizacije. 

Jedan zahtjev je odbijen jer nije ispunjavao uvjete propisane Programom i Javnim pozivom. 

 

Na 42. sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 17. prosinca 2020. godine donesen je Program 

potpora razvoju turističke ponude na području Grada Knina za 2021. godinu. 

 

Odluka o jednokratnoj financijskoj pomoći poslovnim subjektima namijenjenoj 

ublažavanju posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa – COVID 19  

Po Odluci jednokratna financijska pomoć (u iznosu od 3.000,00 do 5.000,00 kuna po 

unaprijed definiranim kriterijima) namijenjena je svim poslovnim subjektima na području 

Grada Knina koji su pogođeni zabranom rada temeljem Odluke o mjerama ograničavanja 

društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih 

događanja. 

Po Odluci i raspisanom Javnom pozivu (10. srpnja 2020. godine) zaprimljeno je ukupno 113 

zahtjeva. Od toga za 73 podnositelja zahtjeva odobrena je potpora u iznosu od 5.000,00 kuna, 

za 2 podnositelja zahtjeva odobrena je jednokratna pomoć od 3.000,00 kuna, a 37 zahtjeva je 

odbijeno jer nisu ispunjavali uvjete propisane Odlukom i Javnim pozivom. 



 

JAVNA NABAVA: 

U izvještajnom periodu provedeno je  2. postupak javne nabave, i to: 

- Opskrba električnom energijom za potrebe Grada Knina za 2021. godinu, 

- Održavanje nerazvrstanih cesta na području grada Knina za 2021. godinu. 

 

JEDNOSTAVNA NABAVA I OSTALO U VEZI NABAVE: 

U izvještajnom periodu provedeno je 18 postupka jednostavne nabave sukladno Pravilnika o 

provođenju postupaka jednostavne nabave procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna 

odnosno 500.000,00 kuna. 

 

PROVEDBA INTERVENCIJSKOG PLANA GRADA KNINA 

 

1. Prijava projektnih prijedloga 

Pripremljen i prijavljen jedan projektni prijedlog „Uređenje Cesarićeve obale i rasvjete od 

Orašnice do arheološkog nalazišta Kapitul“  u ukupnoj vrijednosti od 10.977.236,90 kn.  

 

2. Odluke o financiranju 

Donesena je Odluka o financiranju projekta „Razvoj infrastrukture Poduzetničkog centra“ 

ukupne vrijednosti 33.340.012,29 kn.   

 

 

3. Potpisani ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava  

U izvještajnom razdoblju potpisan su ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte 

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

i „Razvoj infrastrukture Poduzetničkog centra“ u ukupnoj vrijednosti od 44.317.249,19 kn.  

 

4. Projekti u provedbi  

- Izgradnja kapaciteta za provedbu Intervencijskog plana Grada Knina  

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

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

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

- Razvoj infrastrukture Poduzetničkog centra 

 

Ukupna vrijednost pet (5) projekata iz Intervencijskog plana koji su u provedbi je  

60.911.927,23 kn.   

 

5. Završeni projekti do 31.12.2020.:  

 

- 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 

- Priprema projektne dokumentacije za razvojni prioritet Razvoj poduzetničke infrastrukture u 

poslovnoj zoni Preprandija 

- Uređenje i opremanje restorana na kninskoj tvrđavi 

 



Ugovorena vrijednost šest (6) završenih projekata bila je 7.622.773,79 kn. Po realizaciji 

navedenih projekata, stvarno utrošeni iznos bio je 4.874.701,68 kn, a iznos EU sufinanciranja 

uplaćen Gradu Kninu je 4.143.496,43 kn.  

 

Od početka provedbe Intervencijskog plana, po odobrenim Zahtjevima za nadoknadu 

sredstava za sve projekte koji su provedeni ili su u provedbi,  Gradu Kninu je uplaćeno 

11.671.863,76 kn (2019: 1.789.414,25 kn; 2020: 8.774.639,55 kn; 2021: 1.107.809,96 kn).  

 

Pojedinačni projekti i izvještaj o realiziranom po svakom projektu (prijavljenom, u provedbi 

ili završenom) 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. Ugovorena su 22 projekta udruga i 

ustanova u ukupnoj vrijednosti od 22.476.818,17 kn. Projekte je evaluiralo i ugovaralo 

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava. Prema izvješću MRMS-a do 31.12.2020. nije 

financijski zaključen niti jedan projekt.  

 

2. Grant shema – razvoj poduzetništva u gradu Kninu 

Ukupno raspoloživa sredstva za Knin bila su 22.250.000,00 kn. Do 31.12.2020. godine 

zaprimljene su 63 projektne prijave, a ugovoreno je 42 poduzetnička projekta u ukupnoj 

vrijednosti od 25.299.076,22 kn, od čega je iznos bespovratnih sredstava 19.028.621,39 kn. 

Projekte je evaluiralo i ugovaralo Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske 

unije. Prema izvješću MRRFEU-a do 31.12.2020. završeno je 18 projekata za koje su 

poduzetnicima isplaćena bespovratna sredstva u iznosu od 6.017.470,36 kn.  

 

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

Nakon provedene revizije glavnog projekta mosta revident je naložio projektantu izmjene 

projekta mosta, zbog čega je sklopljen aneks ugovora s izvođačem i produžen rok za 

završetak radova. Radovi će biti završeni do kraja veljače 2021. godine.   

 

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

Krku 

U srpnju je potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. Pripremljena je dokumentacija 

o nabavi radova i nadzora te je poslana u SAFU na ex-ante pregled. Provedeno je prethodno 

savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za nabavu radova.  

Postupak nabave radova i nadzora pokrenut će se početkom 2021. godine. Postupak nabave 

kasni u odnosu na planiranu dinamiku zbog komplikacija oko ishodovanja građevinske 

dozvole za Marunušu.  

 

5. Uređenje Cesarićeve obale i rasvjete od Orašnice do arheološkog nalazišta Kapitul 

- izrađen je prijedlog projekta te je projekt prijavljen 24.12.2020. godine 

- potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava očekuje se u lipnju 2021. godine.  

 

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

- projekt je uspješno završen 24.11.2020. godine.  

- izvršena je provjera na licu mjesta od strane SAFU-a, dobiveno je pozitivno izvješće s 

provjere 

- čeka se odobrenje završnog Zahtjeva za nadoknadom sredstava i Završnog izvješća 

 



7. Razvoj infrastrukture Poduzetničkog centra 

- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 12.11.2020.  

- Odmah po potpisu Ugovora poslan je zahtjev za nadoknadom sredstava koje je Grad Knin 

uložio u kupovinu objekta bivše tvornice Kninjanka. Zahtjev je odobren te je Gradu u 

prosincu 2020. uplaćeno 3.399.999,94 kn.  

- U pripremi je dokumentacija o nabavi radova i nadzora te je poslana u SAFU na ex-ante 

pregled. Pokretanje postupka nabave očekuje se u veljači ili ožujku 2021. godine.  

 

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

- radovi na rekonstrukciji Informacijsko-inovacijskog inkubatora su u tijeku i prema ugovoru 

trebali bi biti završeni polovice 2021. godine 

- u pripremi je postupak nabave opreme za inkubator.  

 

9. Izgradnja kapaciteta za provedbu Intervencijskog plana Grada Knina 

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

poduzeća o pripremi i provedbi EU projekata 

 

10. Uređenje i opremanje restorana na kninskoj tvrđavi  

- Projekt je završen, usvojeno je završno izvješće i završni zahtjev za nadoknadom sredstava. 

 

11. Priprema dokumentacije za razvojni prioritet "Aktiviranje rijeke Krke kao resursa za 

održivi razvoj lokalne zajednice" 

- projekt je završen 24.8.2020. godine 

- nakon provedene provjere na licu mjesta od strane SAFU-a, odobreno je Završno izvješće i 

Završni zahtjev za nadoknadom sredstava.  

 

12. Priprema projektne dokumentacije za razvojni prioritet Razvoj turističke ponude grada 

Knina 

- Projekt je završen 20.10.2020. godine 

- nakon provedene provjere na licu mjesta od strane SAFU-a, odobreno je Završno izvješće i 

Završni zahtjev za nadoknadom sredstava 

- izrađena dokumentacija je trenutno na pregledu i reviziji 

 

13. Priprema projektne dokumentacije za razvojni prioritet Revitalizacija infrastrukture i 

društvenih aktivnosti u staroj gradskoj jezgri 

- projekt je završen 19.9.2020. godine 

- nakon provedene provjere na licu mjesta od strane SAFU-a, odobreno je Završno izvješće i 

Završni zahtjev za nadoknadom sredstava 

- izrađena dokumentacija je trenutno na pregledu i reviziji 

 

14. Priprema projektne dokumentacije za razvojni prioritet Razvoj poduzetničke 

infrastrukture u poslovnoj zoni Preparandija 

Projekt je završen, usvojeno je završno izvješće i završni zahtjev za nadoknadom sredstava.  

 

 

V. U navedenom vremenskom razdoblju rad UPRAVNOG ODJELA ZA 

PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNE, IMOVINSKO-

PRAVNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA, može se promatrati kroz 

slijedeće segmente: 



 

UREĐENJE VRGORAČKE ULICE  

Završeni su radovi na uređenju Vrgoračke ulice koji su obuhvaćali izgradnju potpornog zida 

uz ulicu, uređenje kolnika i parkirališta te rekonstrukciju javne rasvjete. Ukupna vrijednost 

izvedenih radova na uređenju ulice iznosi 634.878,60 kn, a za izgradnju nove javne rasvjete 

utrošeno je 89.898,75 kn. Sredstva za realizaciju osigurao je Grad Knin.  

 

ASFALTIRANJE  JERKOVIĆEVOG,  CAREVLJEVOG  I  POLJAKOVOG  PUTA  

TE ODVOJAKA  KNEŽEVIĆEVE  I ANIĆEVE  ULICE  

U kolovozu su završeni svi radovi na asfaltiranju navedenih ulica. Vrijednost izvedenih 

radova iznosi 598.617,16 kn. Sredstva u iznosu od 100.000,00 kn osigurana su 

sufinanciranjem Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova europske unije kroz Program 

podrške brdsko-planinskim područjima, a preostalih 498.617,16 kn osigurao je Grad Knin iz 

vlastitih prihoda.  

 

ASFALTIRANJE CESTA ZA ZASEOK DRAGIŠIĆI U PLAVNU I BOSNIĆI U 

POLAČI 

U rujnu 2020. godine proveden je postupak nabave, a u listopadu 2020. godine potpisan je 

ugovor za izvođenje radova na asfaltiranju ceste za zaseok Dragišići u Plavnu i Bosnići u 

Polači. Radovi su završeni, a ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 613.657,60 kn. 

Vrijednost usluga nadzora iznosi 6.125,00 kn. Radove je s 200.000,00 kn sufinanciralo 

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova europske unije kroz Program za poboljšanje 

infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina, a preostala 

sredstva u iznosu od 419.782,60 kn osigurao je Grad Knin iz vlastitih prihoda. 

 

ASFALTIRANJE GAJEVE ULICE, LAŠVANSKOG PUTA I CESTE ZA ĐAKOVIĆE 

NA LJUBČU 

U prosincu 2020. godine proveden je postupak nabave i potpisan ugovor za izvođenje radova 

na asfaltiranju Gajeve ulice, Lašvanskog puta i ceste za Đakoviće na Ljubču. Ukupna 

vrijednost radova na asfaltiranju navedenih ulica/cesta iznosi 335.803,16 kn. Sredstva za 

realizaciju osigurao je Grad Knin, a projekt je prijavljen za sufinanciranje Ministarstvu 

regionalnoga razvoja i fondova europske unije u sklopu javnog poziva kroz Program održivog 

razvoja lokalne zajednice.  

 

ASFALTIRANJE CESTA ZA ZASEOKE BUBONJE, PONOŠI, RADINOVIĆI, 

RONČEVIĆI, ŠIMIĆI I DŽEPINE U GOLUBIĆU 

U prosincu 2020. godine proveden je postupak nabave za radove na asfaltiranju cesta u 

Golubiću (Bubonje, Ponoši, Radinovići, Rončevići, Šimići i Džepine). Procijenjena vrijednost 

radova iznosi 618.750,00 kn. Sredstva za realizaciju osigurao je Grad Knin, a projekt je 

prijavljen za sufinanciranje Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova europske unije u 

sklopu javnog poziva za Program podrške brdsko-planinskim područjima te je MRRFEU 

odobrilo sredstva u iznosu od 150.000 kn. Radovi su u tijeku.  

 

IZGRADNJA JAVNE RASVJETE U GRADSKIM ULICAMA 



Završeni su radovi na izgradnji javne rasvjete u Ikičinoj, Kupreškoj, Begovićevoj ulici i Ulici 

kninskim biskupa. Vrijednost radova na izgradnji javne rasvjete u navedenim ulicama je 

484.939,00 kn, a sredstva je osigurao Grad Knin. 

 

IZGRADNJA JAVNE RASVJETE NA RASKRIŽJU TOMISLAVOVE ULICE I 

ULICE DOMOVINSKOG RATA 

Završeni su radovi na izgradnji javne rasvjete na raskrižju Tomislavove ulice i Ulice 

domovinskog rata u Vrpolju. Vrijednost izvedenih radova iznosi 259.731,25 kn, a sredstva je 

osigurao Grad Knin. 

 

IZGRADNJA RASVJETE IGRALUŠTA NK DINARA (1. FAZA) 

Izvedeni su radovi na 1. fazi izgradnje rasvjete nogometnog igrališta NK Dinara. Vrijednost 

izvedenih radova iznosi 244.925,00 kn, a sredstva je osigurao Grad Knin. 

 

IZGRADNJA NOVE MRTVAČNICE NA GRADSKOM GROBLJU 

Nakon provedenog ponovljenog postupka javne nabave za izgradnju mrtvačnice, 2. rujna 

2020. godine potpisan je ugovor s izvođačem radova. Radovi su započeli u listopadu 2020. 

godine, a rok za završetak istih je 6 mjeseci od uvođenja u posao. Vrijednost ugovorenih 

radova iznosi 2.382.468,00 kn, a vrijednost usluga nadzora iznosi 62.750,00 kn. Radovi su u 

tijeku. 

 

SANACIJA KROVIŠTA OBJEKTA DJEČJEG VRTIĆA ''CVRČAK'' 

Izvedeni su radovi na sanaciji krovišta objekta Dječjeg vrtića ''Cvrčak'' u Jeleninoj ulici. 

Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 618.012,69 kn, a radove je sa 70.000 kn 

sufinanciralo Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova europske unije kroz Program 

održivog razvoja lokalne zajednice dok je preostala sredstva osigurao Grad Knin iz vlastitih 

prihoda.  

UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA 

Nabavljene su sprave za dječja igrališta u Masleničkoj ulici i kod nove crkve te je uređeno 

igralište kod crkve. Vrijednost opreme i radova iznosi cca 200.000 kn, a uređenje igrališta u 

Masleničkoj ulici će se realizirati kroz ožujak 2021. Sredstva je osigurao Grad Knin. 

 

IZGRADNJA POTPORNIH ZIDOVA 

Izvedeni su radovi na sanaciji odrona i izgradnji potpornog zida u Nelipićevoj ulici (kod 

zgrade suda) ukupne vrijednosti 210.125,00 kn kao i radovi na izgradnji potpornog zida uz 

pješačku stazu između Radićeve i Šuškove ulice čija je vrijednost 118.600,75 kn. Sredstva za 

realizaciju osigurao je Grad Knin. 

 

UREĐENJE PJEŠAČKE STAZE U PARKU PORED ZGRADE GRADSKE UPRAVE 

Izvedeni su radovi na uređenju pješake staze u parku pored zgrade gradske uprave (kod 

kružnog toka) čija je vrijednost 175.320,40 kn. Sredstva je osigurao Grad Knin. 

 

NABAVA SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA 



U tijeku je postavljanje 245 metalnih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada (papir, 

staklo i plastiku) na području grada i okolnih naselja, zapremine 770 i 1100 litara, čija je 

vrijednost 724.812,50 kn, a koji su isporučeni u lipnju 2020 godine temeljem ugovora za 

nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada potpisanog s Fondom za zaštitu okoliša i 

energetsku učinkovitost vrijednog 1.637.235,10 kn. Temeljem navedenog ugovora za 

isporuku je preostalo još 5440 spremnika i kanti kapaciteta od 120 do 350 litara za papir, 

staklo i plastiku koja se očekuje kroz ožujak 2021. godine. Projekt se provodi s ciljem 

smanjenja količina miješanog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagalište.  

 

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU KOMPOSTANE 

U dogovoru s okolnim jedinicama lokalne samouprave izrađeno je idejno rješenje i ishođeni 

su posebni uvjeti javnopravnih tijela za izgradnju postrojenja za biološku obradu odvojeno 

prikupljenog biootpada – kompostane. U tijeku je izrada idejnog projekta i u ožujku će se 

podnijeti zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole. Po ishođenju iste pristupit će se rješavanju 

imovinskopravnih odnosa. Biootpad za kompostanu će se prikupljati s područja gradova 

Knina i Drniša te općina Promina, Biskupija, Kistanje, Kijevo, Civljane i Ervenik. Vrijednost 

usluga izrade idejnog rješenja i idejnog projekta je 62.500,00 kn. 

 

POSTAVLJANJE VIDEO NADZORA NA JAVNIM POVRŠINAMA U GRADU 

KNINU (1. FAZA) 

U studenome 2020. godine proveden je postupak nabave, a u prosincu 2020. godine 

ugovorene su usluge nabave i postavljanja opreme za video nadzor javnih površina u gradu 

Kninu. Vrijednost nabave i montaže opreme iznosi 198.750,00 kn. Realizacija ugovora je u 

tijeku. 

 

WIFI4EU 

U srpnju 2020. godine završena je isporuka i montaža opreme za instalaciju WI-FI, sukladno 

Sporazumu o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru Instrumenta za povezivanje Europe 

(CEF): Program WiFi4EU i Ugovoru o nabavi i instalaciji opreme za potrebe realizacije 

programa, u iznosu od 107.892,55 kn koje je osigurala Izvršna agencija za inovacije i mreže. 

Na ovaj način građanima je na 10 najfrekventnijih točaka u gradu omogućen besplatan pristup 

internetu. 

 

UREĐENJE PLATOA NA TVRĐAVI  

Tijekom rujna i listopada 2020. godine izvršeni su radovi na nasipavanju najvišeg platoa 

Tvrđave. Grad je osigurao zemlju te je uz pomoć jedinice Hrvatskog ratnog zrakoplovstva 

helikopterom prevezeno cca 50 m3 zemlje na Tvrđavu. Nakon toga su pripadnici Gardijske 

mehanizirane brigade - 3. bojna "Pauci" iz Knina zemlju razastrli po cijeloj površini platoa. 

Slijede izgradnja rampe, pristupnih stuba i potpornog zidića te ozelenjavanje površine. Sve 

aktivnosti su provedene uz suglasnost i nadzor konzervatora. 

  

2. FAZA KONSTRUKTIVNE SANACIJE KUĆE LOVRIĆ 

Izveden je jedan dio radova koje obuhvaća 2. faza konstruktivne sanacije Kuće Lovrić, 

obzirom da 50.000 kn koje je osiguralo Ministarstvo kulture iz Programa zaštite i očuvanja 

nepokretnih kulturnih dobara nije bilo dovoljno za financiranje svih radova koje 2. faza 



konstruktivne sanacije uključuje. Krajem 2020. godine Grad Knin je na novi natječaj 

Ministarstva kulture prijavio nastavak radova na sanaciji ovog objekta.   

 

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA MOST U RAŠKOVIĆIMA 

U listopadu 2020. godine ishođena je lokacijska dozvola za izgradnju mosta preko Butižnice u 

naselju Žagrović  i izgradnju obalnih zidova. U međuvremenu je izrađen glavni projekt i u 

tijeku je rješavanje imovinskopravnih odnosa te će se uskoro podnijeti zahtjev za ishođenje 

građevinske dozvole.  

 

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA CENTAR ZA POSJETITELJE NA 

KRČIĆU  

U tijeku je izrada glavnog projekta za rekonstrukciju restorana na Krčiću i adaptaciju u centar 

za posjetitelje. Vrijednost projektne dokumentacije 187.500,00 kn. Izrađen je idejni projekt na 

koji su ishođeni posebni uvjeti i uskoro će biti podnesen zahtjev za ishođenje građevinske 

dozvole te će se projekt prijaviti za sufinanciranje EU sredstvima. 

 

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU GUNDULIĆEVE 

ULICE 

Izrađen je idejni projekt, ishođeni posebni uvjeti i studenom 2020. godine podnesen zahtjev za 

ishođenje lokacijske dozvole za izgradnju Gundulićeve ulice u Kninu, uključujući izgradnju 

vodovoda, kanalizacije i javne rasvjete. Vrijednost projektne dokumentacije iznosi 57.125,00 

kn.  

Po ishođenju lokacijske dozvole pristupit će se rješavanju imovinsko pravnih odnosa i izradi 

glavnog projekta. 

 

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, zimska služba. 

 

ODRŽAVANJE  JAVNE RASVJETE 

Temeljem odluke Gradskog vijeća Grada Knina, održavanje javne rasvjete je povjereno 

gradskom trgovačkom društvu UPRAVITELJ-KNIN d.o.o. Zahvaljujući prethodno 

navedenom, kvarovi na javnoj rasvjeti se otklanjaju u kratkom roku pa građani ne moraju više 

čekati po nekoliko tjedana na popravak rasvjete. Također se kontinuirano vršilo postavljane 

novih stupova i LED rasvjetnih tijela u dijelovima grada bez javne rasvjete. 

 

ODRŽAVANJE JAVNO-PROMETNIH PJEŠAČKIH POVRŠINA  

Temeljem godišnjeg ugovora o održavanju javnoprometnih pješačkih površina na području 

Grada Knina kontinuirane 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  

Nakon provedene ponovne javne rasprave u postupku Izmjena i dopuna (IV) Generalnog 

urbanističkog plana Grada Knina izrađen je Konačni prijedlog Plana, ishođena suglasnost 

Zavoda za prostorno uređenje i Gradsko vijeće ga je usvojilo u rujnu 2020. godine. 

 

JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE IZRADE GLAVNOG PROJEKTA 

ENERGETSKE OBNOVE VIŠESTAMBENIH ZGRADA NA PODRUČJU GRADA 

KNINA ZA 2020. G.   

Grad Knin je 2. studenog 2020. godine raspisao Javni poziv za sufinanciranje izrade glavnog 

projekta energetske obnove višestambenih zgrada na području Grada Knina za 2020. godinu.  

Javni poziv je bio objavljen na oglasnoj ploči i službenoj internetskoj stranici Grada Knina te 

su za ovu svrhu u Proračunu Grada Knina za 2020.g. bila osigurana sredstva u iznosu od 

100.000 kn, a zaprimljene su prijave za dvije višestambene zgrade na temelju kojih su 

odobrena sredstva od 25.000,00 kn za svaku zgradu.  

 

CIVILNA ZAŠTITA, ZAŠTITA OD POŽARA I ZAŠTITA NA RADU 

- donesene dvije izmjene i dopune Odluke o imenovanju stožera civilne zaštite Grada Knina 

zbog potrebe proširenja stožera, 

- doneseno više Odluka stožera civilne zaštite u cilju suzbijanja pandemije COVIDA-19, 

- donesen Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja 

Stanice Šibenik za 2021. godinu.                   

- provedeno osposobljavanje 4 službenika sukladno Zakonu o zaštiti na radu i Zaštiti od 

požara, 

- izvršeno kontrolno alkotestiranje službenika i namještenika prema tromjesečnom planu 

(studeni), 

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

pregled kutijica prve pomoći 

- izvršen periodični zdravstveni pregled i godišnji zdravstveni pregled za rad sa posebnim 

uređajima i napravama te izvršen zdravstveni pregled službenika koji rade s računalom, 

- ustrojena evidencija djelatnika sukladno Zakonu o zaštiti na radu i Zaštiti od požara, 

 

 IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI 

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

izvještajnog razdoblja, učinjeno je sljedeće:  

- požurnica Ministarstvu poljoprivrede za izdvajanje iz šumskogospodarske osnove „čest. 

zem. 1745, KO Oćestovo“ 

- očitovanje Županijskom državnom odvjetništvu Šibenik u svezi uknjižbe Grada Knina na 

„čest. zem. 1745, KO Oćestovo“ 

- dopis Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje za izdavanje 

suglasnosti za korištenje  zajedničkih dijelova stambene zgrade, Knin, Gospina 1-3-5-7-9 

- požurnica Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine za izmjenu 

Odluke Povjerenstva za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske za 

nekretnine označene kao „čest. zem. 1736/5, površine 57046m2 i čest. zem. 1736/6, površine 

243346m2, KO Oćestovo“ (zemljište u PZ Oćestovo) 



- požurnice Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine  za izdavanje 

isprave podobne za upis prava vlasništva na nekretnini označenoj kao „čest. zem. 177,  u 

naravi nogometno igralište NK Dinara, površine 13365m2, KO Knin“  

- požurnica HŽ Infrastrukturi za priznavanje troškova ulaganja u poslovni prostor u zgradi 

kolodvora Knin, Trg Ante Starčevića 2 

- rješavanje zahtjeva za naknadu štete (oštećenja vozila, plavljenje obiteljskih kuća) 

         

STAMBENI POSLOVI 

 U segmentu stambenih poslova izdano je: 

- 5 preporuka za stambeno zbrinjavanje 

- 16 potvrda o otkupljenim stanovima/kućama 

- 7 potvrda o vlasništvu stanova 

- 1 očitovanje o statusu nositelja stanarskog prava 

- 2 brisovna očitovanja 

- provođenje postupka za stambeno zbrinjavanje osoba određenih struka i zanimanja za čijim 

radom postoji posebno iskazana potreba na području Grada Knina iz grupe zanimanja I. 

stupnja prioriteta 

 

SUDSKI PREDMETI 

a) ovršni postupci 

 - 3 prijedloga za ovrhu  

 

b) ostalo 

- razni podnesci i ročišta 

- 1 odgovor na tužbu  

- 1 sudska nagodba  

- prijedlog za provedbu Ugovora o osnivanju prava građenja za „k.č.br. 5682/6 i  k.č.br. 

5682/8, zk.ul. 4321, k.o. Kninskopolje“ za potrebe izgradnje pješačkog mosta preko 

rijeke Orašnice-Knin 

-  rad na predmetima vezanim za osnivanje zemljišne knjige 

 

ZAKLJUČCI, UGOVORI I SPORAZUMI 

  

   a) Zaključci 

- 2 Zaključka o isplati naknade za nepotpuno izvlaštenje osnivanjem prava služnosti na dijelu 

„čest. zem. 135/1,  ZU 573, K.O. Knin“ 

- 8 Zaključaka o produženju ugovora o zakupu poslovnog prostora 

- 3 Zaključka o prihvaćanju ponuda za zakup poslovnih prostora 

- 1 Zaključak o prihvaćanju ponude za zakup javne površine 

-  Zaključak o izmjeni i dopuni Popisa nerazvrstanih cesta na području Grada Knina 

 

b) Ugovori i sporazumi: 

- 8 ugovora po provedenim postupcima javne nabave 

- 1 Ugovor o izvođenju radova 

- 11 Ugovora o zakupu poslovnog prostora  



- 1 Aneks ugovora o podzakupu poslovnog prostora  

- 9 Ugovora o zakupu javne površine 

- 14  Zahtjeva i  Ugovora s HEP-om i zakupnicima o prijenosu i korištenju mreže 

- Ugovor o održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Knina s „Cestama Šibenik“    

    d.o.o. 

- Ugovor o dodjeli sredstava za sufinanciranje izrade glavnog projekta energetske  

   obnove višestambenih zgrada na području Grada Knina za 2020. godinu 

- Sporazumni raskid Ugovora o održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Knina za 

2020.g. s „Cestama Šibenik“ d.o.o. 

- Aneks ugovora o izvođenju radova na izgradnji pješačko-biciklističkog mosta na Orašnici  i 

uređenju šetnice prema Krčiću   

-2 sporazuma o obročnoj otplati duga 

 -5 izvansudskih nagodbi 

 

OSTALI POSLOVI: 

- 18 rješenja o oslobađanju plaćanja komunalne naknade 

- 119 rješenja o utvrđivanju obveze plaćanja  komunalne naknade  

- 119 rješenja o utvrđivanju obveze plaćanja naknade za uređenje voda 

- 1445 - opomena za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda 

- 25 rješenja o izdavanju suglasnosti za korištenje javne površine 

- 30 ovjerenih preslika građevinskih dozvola 

- 48 rješenja o oslobađanju  plaćanja komunalne naknade zbog posljedica covid-a 

- priprema 9 Odluka za Gradsko vijeće Grada Knina 

-  razna očitovanja na predstavke stranaka 
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