
 

 

 

 

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE 

KLASA: 021-05/21-01/16 

URBROJ: 2182/10-01-21-1 

Knin,  21. srpnja 2021.  

 

                                                                                 VIJEĆNICIMA GRADSKOG VIJEĆA  

        GRADA  KNINA 
 

  

Na temelju čl. 92. st. 1. i čl. 93. st. 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Knina („Službeno 

glasilo Grada Knina“ broj 4/21), sazivam 3. sjednicu Gradskog vijeća Grada Knina za dan 

 

                   28. srpnja 2021. godine (srijeda) 

                                       s  početkom  u 16,00 sati  

                      u Gradskoj vijećnici u Kninu 

 

Za sjednicu predlažem sljedeći: 

  D N E V N I  R E D 

 

1. Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Narodne knjižnice – 

Knin 

(Izvjestitelj: Ivica Šimić, ravnatelj Narodne knjižnice - Knin) 

2. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Knin 

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

                          društvene djelatnosti) 

3. Prijedlog Odluke o pristupanju Grada Knina Sporazumu gradonačelnika za klimu i 

energiju 

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

                          društvene djelatnosti) 

4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke 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 

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

                          društvene djelatnosti) 

5. Prijedlog I. izmjena Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Knina za 

2021. godinu 

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

                          društvene djelatnosti) 

6. Prijedlog II. 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) 



7. Prijedlog Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Grada Knina za 2021. godinu 

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

                     imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša) 

8. Prijedlog Izmjena i dopuna II 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) 

9. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Knina za 2021. godinu 

(Izvjestiteljica: Kristina Perić, zamjenica gradonačelnika Grada Knina)  

10. Prijedlog Odluke o prigovorima na prijedlog Programa raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Knin 

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

                     imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša) 

11. Prijedlog Odluke o stavljanju 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) 

12. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja 

„Ex vojarna Krka“ 

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

                     imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša) 

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

Grada Knina 

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

                     imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša) 

14. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja domaćih životinja na području Grada 

Knina 

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

                     imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša) 

15. Prijedlog Odluke o utvrđivanju svojstva Trga Ante Starčevića u Kninu kao 

komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi 

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

                     imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša) 

16. Prijedlog Odluke o utvrđivanju svojstva groblja u naselju Potkonje kao komunalne 

infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi 

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

                     imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša) 

17. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja u području 

prirodnih nepogoda za 2020. godinu  

       (Izvjestiteljica: Kristina Perić, zamjenica gradonačelnika Grada Knina) 

18. Vijećnička pitanja 

 

 

 

  

                       PREDSJEDNIK  

 

                       Dragan Miličević, mag. catech. 

 


