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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 SIJEČANJ - LIPANJ 2021. GODINE 

 

 

U nastavku, kao gradonačelnik Grada Knina koji je na dužnost stupio dana 4. lipnja 2021. 

godine, 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, siječanj – lipanj 2021. godine: 

 

 

I. GRADSKO VIJEĆE 
 

U razdoblju siječanj – lipanj 2021. godine, održano je sedam (7) sjednica Gradskog vijeća 

s ukupno 61 točkom dnevnog reda (bez vijećničkih pitanja) te su na prijedlog gradonačelnika 

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

 

• na 43. sjednici održanoj  28. siječnja 2021.  

 

doneseni akti: 

- Odluke o izmjenama Odluke o koeficijentima za izračun plaće službenika i namještenika 

upravnih tijela Grada Knina 

- Rješenje o razrješenju ravnatelja Kninskog muzeja Knin 

- Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Kninskog muzeja Knin 

 

• na 44. sjednici održanoj  10. veljače 2021.  

 

doneseni akti: 

- Statut Grada Knina  

- Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje Ugovora o reguliranju imovinskopravnih 

odnosa na „čest. zem. 2715/7, K.O. Kninskopolje“ 

 

• na 45. sjednici održanoj  19. veljače 2021.  

 

doneseni akti: 

- Poslovnik Gradskog vijeća Grada Knina 

- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Pučkog otvorenog učilišta Knin 

- Odluka o davanju suglasnosti za nabavu lož ulja za potrebe Dječjeg vrtića CVRČAK Knin za 

2021. godinu 
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- Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o financiranju službenika Šibensko-kninske 

županije 
 

• na 46. sjednici održanoj 11. ožujka 2021.  

 

doneseni akti: 

- Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Knina za 2020. godinu 

- Izmjene i dopune Programa socijalnih davanja na području Grada Knina za 2021. godinu 

- Izmjene Programa Općih javnih potreba u predškolskom odgoju, školstvu i visokom 

obrazovanju na području Grada Knina za 2021. godinu 

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

za 2021. godinu 

- I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Knina za 2021. godinu  

- Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 

prostoru na području Grada Knina u 2021. godini 

- Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora s 

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

- Odluka o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja sjeverne 

gospodarske zone (I3) – istočni dio u Kninu 

- Odluka 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 

- Godišnja analiza stanja u 2020. godini i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na 

području Grada Knina za 2021. godinu 

- Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Knina za 

period 2021. - 2024. godina 

 

usvojena godišnja izvješća: 

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

2020. godinu 

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

- o izvršenju Programa socijalnih davanja na području Grada Knina za 2020. godinu 

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

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

obrazovanju na području Grada Knina za 2020. godinu 

- o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Knina za 

2020. godinu 

- o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Knina za 

2020. godinu 

- o izvršenju Proračuna Grada Knina za 2020. godinu 

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

01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine 

- o korištenju proračunske zalihe Grada Knina za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 

2020. godine 

- o danim jamstvima i izdacima po jamstvima Grada Knina za razdoblje od 1. siječnja do 

31. prosinca 2020. godinu 

 

te polugodišnje izvješće: 

- o radu gradonačelnika Grada Knina za razdoblje srpanj – prosinac 2020. godine 
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• na 47. sjednici održanoj 22. ožujka 2021.  

 

doneseni akti: 

- Odluka o visini sudjelovanja roditelja-korisnika usluga u cijeni korištenja usluga Dječjeg 

vrtića CVRČAK Knin 

- Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječji vrtić CVRČAK Knin 

- Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke o upisu djece u Dječji vrtić 

CVRČAK Knin za pedagošku godinu 2021./2022. 

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

agencija Matica 

 

• na 1. konstituirajućoj sjednici održanoj  15. lipnja 2021.  

 

doneseni akti: 

-    Rješenje o izboru predsjednika Gradskog vijeća 

-    Rješenje o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća 

- Rješenje o izboru Mandatnog povjerenstva Gradskog vijeća Grada Knina 

-    Rješenje o izboru Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Knina 

-    Rješenje o izboru Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća 

Grada Knina 

-    Rješenje o izboru odbora za financije i proračun Gradskog vijeća Grada Knina 

-    Izvješće Mandatnog povjerenstva o mandatima članova Gradskog vijeća i verifikacija 

mandata članova Gradskog vijeća 

 

• na 2. sjednici održanoj  28. lipnja 2021.  

 

doneseno: 

- Rješenje o imenovanju ravnatelja Narodne knjižnice - Knin 

 

 

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 sljedeće 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, 

• organizacija i provedba konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća, saziv 2021.-2025. 

• stručni i administrativni poslovi u svezi pripreme i organiziranja sjednica Gradskog vijeća i 

njihovih radnih tijela te informiranje javnosti, 
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• 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 145 upravnih i drugih akata iz područja službeničkih odnosa 

• provedena 2 natječajna postupka za prijam službenika na neodređeno vrijeme i 

vježbenika na određeno vrijeme  

• vođenje i ažuriranje kadrovskih evidencija zaposlenika  

• HZMO - u podneseno je 55 prijava o početku i prestanku osiguranja ili promjeni tijekom 

osiguranja zaposlenika, uključujući i osobe zaposlene na javnim radovima  

• redovito vođenje i izrada mjesečnih evidencija o radnom vremenu za isplatu plaće 

(osmice)  

• razna očitovanja, izvješća i dostava traženih podataka  županiji, ministarstvima te drugim 

tijelima i podnositeljima podnesaka 
 

3. Poslovi Odjela iz područja socijalne skrbi   

 

• Tijekom izvještajnog perioda provodio se Program socijalnih davanja, što je, među ostalim, 

uključivalo:  

1. rješavanje zahtjeva za jednokratne pomoći za novorođenu djecu te su kroz 

izvještajni period riješena 44 zahtjeva: 

- 5.000,00 kuna za prvo rođeno dijete ( 17 isplata po zahtjevima roditelja) 

- 7.000,00 kuna za drugo rođeno dijete (19 isplata po zahtjevima roditelja) 

- 9.000,00 kuna za treće rođeno dijete (8 isplata po zahtjevima roditelja) 

- isplata za četvrto i svako slijedeće rođeno dijete u iznosu od 12.000,00 kuna 

tijekom izvještajnog perioda nije bilo; 

2. na temelju pristiglih pisanih zahtjeva, sukladno Zaključku o uvjetima i 

načinu dodjele jednokratnih novčanih naknada socijalno ugroženim 

građanima te cijeneći opravdanost svakog pojedinačnog slučaja, tijekom 

perioda siječanj - lipanj 2021. godine zaprimljena su i odobrena 54 zahtjeva;  

3. donesen je Pravilnik o sufinanciranju adaptacije stanova za mlade obitelji 

na području Grada Knina za 2021. godinu, slijedom čega je u svibnju 

raspisan Javni poziv za sufinanciranje adaptacije stanova za mlade obitelji 

na području Grada Knina u 2021. te su polovinom kolovoza korisnicima  

dodijeljene potpore. 

 

4. Poslovi Odjela iz područja školstva, zdravstva i rada vjerskih 

zajednica 

 

• Tijekom izvještajnog perioda provođen je Program Općih javnih potreba u predškolskom 

odgoju, školstvu i visokom obrazovanju i to u dijelu: 

- isplate  stipendija (učeničkih i studentskih), isplata kojih se odvija planiranim 

tempom te je donesen Pravilnik o stipendiranju liječnika specijalizanata 

zaposlenih u zdravstvenim ustanovama na području Grada Knina, koji je 

stupio na snagu 25. lipnja 2021. godine,  
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- financirani su školski programi OŠ Domovinske zahvalnosti - kupnja stroja za 

pranje i održavanje higijene školskih prostorija, ukupne vrijednosti 32.636,94 

kune i SŠ Kralj Zvonimir -  pomoć za nabavu stručne i lektirne građe, 

didaktičke zbirke i građe lagane za čitanje za potrebe učenika u pomoćnim 

zanimanjima (TES) te za nabavu kolica i polica za časopise, u ukupnom iznosu 

od 17.000,00 kuna. 

 
• Tijekom izvještajnog perioda realizirana je nabava opreme za Opću i veteransku bolnicu 

„Hrvatski ponos“ u ukupnom iznosu od 404.366,60 kn i to kupnja Collor dopplet-mobilni, 
širokopojasni, digitalni ultrazvučni aparat (Canon ultrazvučni aparat Aplio a 23-inch wide 
LCD monitor), multifunkcionalnih sondi za ultrazvučne uređaje i te kupnja potrošnog 
materijala za obavljanje operacijskih zahvata osteosinteze prijeloma proksimalnog femura 
za Odjel kirurgije. 

 

• Kroz izvještajni period pomagao se rad i djelovanje brojnih vjerskih zajednica, među 

ostalim Caritasu župe sv. Ante i Caritasovoj pučkoj kuhinji u Kninu donirano je  40.000,00 

kn na ime karitativne pomoći za nabavu hrane i higijenskih potrepština za sve potrebite; 

Franjevačkoj provinciji Presvetog Otkupitelja, Samostanu Knin, donirana su sredstva za 

tapeciranje sjedišta klupa u crkvi Gospe Velikog Hrvatskog Krsnog Zavjeta u Kninu u 

iznosu od 10.000,00 kn; Banjalučkoj biskupiji, Župa sv. Josipa Drvar, donirano je 

20.000,00 kn kao financijsku pomoć za rekonstrukciju i obnovu pastoralnog centra;  

Srpskoj pravoslavnoj Crkvenoj opštini Knin donirana su sredstva za podizanje ograde oko 

groblja u zaseoku Zorići, u mjestu Plavno, u vrijednosti 10.000,00 kn. 

 

5. Poslovi Odjela iz područja kulturnog i sportskog života Grada te 

društvenih događanja u Gradu: 

 
Nepovoljna situacija izazvana proglašenjem epidemije izazvane širenjem zaraze bolesti 

COVID-19, nastavila se i tijekom ove godine i ista je ostavila veliki trag upravo u ovome dijelu 

poslova Odjela koji se odnose na kulturni, sportski i društveni život Grada, tako da su tijekom 

izvještajnog perioda poslovi vezani uz kulturu, sport i suradnju s civilnim udrugama, iz razloga 

uvođenja brojnih restriktivnih mjera od strane Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, svedeni 

na minimum, slijedom čega je u prvih šest mjeseci 2021. godine izostala organizacija brojnih 

planiranih kulturnih priredbi i događanja u Gradu, a nastavno na lošu epidemiološku situaciju, 

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

manifestacija. Ipak, i tijekom tog teškog i iznimno zahtjevnog perioda za funkcioniranje svih, pa 

tako i ove gradske uprave, tzv. lock down, Grad je kroz  Program potpora razvoju sporta, Program 

javnih potreba u kulturi i Program udruga civilnog društva nastojao pomoći u radu i provedbi 

programa i projekata civilnih, braniteljskih, sportskih i udruga i ustanova u kulturi. Tako je kroz: 

• Program javnih potreba u sportu u siječnju 2021. godine zaključen Ugovor o sufinanciranju 

temeljem kojega  su sredstva u iznosu od 850.000,00 kuna uplaćena na račun Zajednice 

sportova Grada Knina, koja je zatim sa sportskim udrugama s područja Grada Knina 

zaključila Ugovore o sufinanciranju programa i projekat; tijekom izvještajnog perioda 

Grad je isplaćivao 7 sportskih stipendija iz 2020. godine, koje su isplaćivane zaključno s 

ožujkom 2021. i započela je isplata 7 novih stipendija koje se isplaćuju od travnja 2021. 

godine; na ime troška za održavanje sportskih dvorana Grad je Zajednici sportova Grada 

Knina prebacio sredstva za održavanje sportskih dvorana, male dvorane Zajednice 

sportova, dvorana OŠ „Domovinske zahvalnosti“ – velika dvorana i mala dvorana na katu 

te male dvorane na katu OŠ “Dr. Franje Tuđmana“ te je za zakup prostora sportske dvorane 

SŠ „Lovre Montija“ , koja se koristi za održavanje treninga i natjecanja sportskih društava 

te za rekreaciju, zaključen ugovor temeljem kojega se korištenje iste plaća po 
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ispostavljenim mjesečnim računima; sa Zajednicom sportova zaključeni su ugovori za 

edukaciju trenera u sportovima za pojedince i sportske kolektive, konkretno za edukacije 

trenera Odbojkaškog kluba „Mladost 2000“ i za suradnju Zajednice sportova Grada Knina 

s Hrvatskim olimpijskim odborom; nadalje sufinancirani su sportske manifestacije i 

izvanredni troškovi za sportske aktivnosti značajne za Grad: Klub sjedeće odbojke „Knin 

95“za uređenje prostorija Kluba, DŠR „Hrvatska dvorana“ za sudjelovanje člana Kluba na 

natjecanju XPC International Polish Championship u Poljskoj, Zajednica sportova Grada 

Knina za potporu programu uključivanja ženske populacije i invalidnih osoba u sport, 

Boćarski klub „Zrinski“ Knin za organizaciju boćarskog turnira povodom obilježavanja 

Dana Grada, Hokejski klub Mladost Knin  za organizaciju prvog Turnira hokeja na travi, 

Malonogometni klub „Kijevo-Knin“ za organizaciju Malonogometnog turnira povodom 

Dana Grada i blagdana Sv. Ante te Udruga „Dinaridi trails“  za organizaciju međunarodne 

trail utrke „Ultra trail Dinarides“; 

• Program javnih potreba u kulturi sufinancirani su kulturni programi/projekti Obrazovno-

kulturne Udruge „Porta“ Knin, Hrvatskog kulturnog društva „NAPREDAK“ Knin, Udruge 

Fort DESING, Udruge za kulturu i umjetnost CARZA, Udruge kreativnog alternativnog 

razvoja kulture „Atribut“ i Fotokluba Knin, sve temeljem Javnog poziva za financiranje 

programa/projekata javnih potreba u kulturi na području Grada Knina za 2021. godinu, koji 

je raspisan u siječnju, a sredstva su dodijeljena udrugama koje su ispunile uvjete propisane 

javim pozivom, Pravilnikom o  financiranju  javnih  potreba  sredstvima  proračuna  Grada  

Knina (u kulturi i udrugama civilnog društva) i Uredbom o kriterijima, mjerilima i 

postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje 

provode udruge; 

• Program javnih potreba udruga civilnog društva, temeljem čl. 27. i 30. Zakona o 

Hrvatskom crvenom križu, sufinancirana je redovita djelatnost Gradskog društva Crveni 

križ Knin, nadalje sufinanciraju se programi i projekti braniteljskih udruga, udruga civilnog 

društva neprofitnog karaktera iz raznih oblasti djelovanja i projekti kojima se potpomaže i 

doprinosi poboljšanju života osoba s invaliditetom, poteškoćama u razvoju i slično, a sve 

temeljem javnog poziva za financiranje programa/projekata javnih potreba udruga civilnog 

društva iz siječnja ove godine te su sredstva dodijeljena udrugama i ustanovama koje su 

ispunile uvjete propisane javim pozivom, Pravilnikom o  financiranju  javnih  potreba  

sredstvima  proračuna  Grada  Knina (u kulturi i udrugama civilnog društva) i Uredbom o 

kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od 

interesa za opće dobro koje provode udruge.   

 

 

  Ostali poslovi Odjela u izvještajnom razdoblju:  
 

- administrativni poslovi vezani uz provedbu gradskih programa: 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,  

- poslovi zastupanja Grada pred pravosudnim, upravnim i drugim tijelima iz djelokruga Grada 

Knina, 

- poslovi koordiniranja protokolarnih aktivnosti Gradonačelnika, informiranja građana o   

aktivnostima Gradonačelnika, Gradskog vijeća i upravnih tijela Grada Knina, 

- poslovi pripreme za istupe Gradonačelnika, zamjenika Gradonačelnika kao i poslovi vezani uz 

suradnju Grada Knina s drugim institucijama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) 

samouprave u zemlji i inozemstvu, 

- organiziranje protokolarnih primanja i drugih sastanka za potrebe Gradonačelnika i zamjenika 

Gradonačelnika, među ostalim, organizacija obilježavanja 29. obljetnice osnivanja HVO-a 8. 

travnja 2021., obilježavanje godišnjice smrti dr. Lovre Montija 9. ožujka 2021. te brojnih drugih 

https://knin.hr/novosti/svecano-obiljezavanje-29-obljetnice-osnivanja-hvo-a/
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događanja, od potpisivanja značajnih ugovora do obilježavanja raznih obljetnica značajnih za naš 

Grad, 

- tijekom izvještajnog perioda dovršena je integracija u sustav eNovorođenče Središnjeg državnog 

portala, tako da građani prilikom prijave novorođenog djeteta u matičnom uredu ili putem sustava 

e-Građani podnose i zahtjev za isplatu jednokratne novčane pomoći za novorođeno dijete Gradu 

Kninu, nakon čega Grad zahtjev preuzima s portala na daljnju obradu čime je za građene 

izbjegnuto dvostruko podnošenje zahtjeva i vađenje potrebne dokumentacije, 

- redovito održavanje i dogradnja mrežne infrastrukture, održavanje i dogradnja osobnih računala 

i periferne opreme, serverskog sustava, sigurnosnog sustava i programa, podrška kod održavanja 

i dogradnje programa, održavanje i dogradnja video nadzora, instalacija računala, periferne i 

mrežne opreme, snimanje i online prijenosi sjednica Gradskog vijeća, podrška pri radu 

proračunskih korisnika, 

- obavljanje poslova za Kulturno vijeće Grada Knina, 

- suradnja i 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 (u izvještajnom periodu objavljeno je 10 Glasila 

te Registar Glasila za 2020. godinu),  

- primanje i rad sa strankama, 

- 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 i 

provedeno: 

             1. u knjigu Gradonačelnika: 415 akata 

             2. u knjigu zamjenika Gradonačelnika: 166 akta 

             3. u knjigu Gradskog vijeća Grada Knina: 125 akta 

             4. u knjigu Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti:  1130 akata 

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

financije, javnu nabavu i  naplatu potraživanja: ukupno 2466 akta, od čega 1029 računa 

            6. u knjigu Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove 

i zaštitu okoliša: 1497 akata), 

- poslovi arhiva (broj arhiviranih predmeta: 427),  

- poslovi organiziranja dostave i otpreme pošte (broj otpremljenih pošiljki: 12435),  

- 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 EU, GOSPODARSTVO, STRATEŠKO PLANIRANJE I 
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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      10 

- isplatnica     77 

U knjizi putnih naloga izvršen je obračun i naplata  - isplata 16 putnih naloga. Ukupno isplaćeni 

iznos na ime putnih naloga iz blagajne u izvještajnom razdoblju iznosi 1.105,00 kuna. 

U knjizi ulaznih računa u izvještajnom razdoblju zaprimljeno je i proknjiženo 1023 ulazna 

računa te je po istim Grad zadužen za 20.166.659,29 kuna. 

U izvještajnom razdoblju Grad je po svim osnovama ispostavio 21326 izlaznih računa u 

ukupnom iznosu 3.854.614,62 kune te prihodovao 3.501.001,35 kuna. 

 

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

 

Ukupno izdanih mjesečnih računa: 

- zakup poslovnih prostora                                             449  računa  

- komunalna naknada (pravne osobe)                            1789  računa 

- naknada za uređenje voda (pravne osobe)                   1722  računa  

- zakup javne gradske površine                                        174  računa 

- najam stanova sa stanarskim pravom                            302  računa 

- otkup državnih stanova                                                    86  računa 

 

Ukupno izdano kvartalnih obračuna za građane: 

- komunalna naknada                                                      8400  računa 

- naknada za uređenje voda                                             8404  računa 

 

Ukupna zaduženja u izvještajnom razdoblju: 

- zakup poslovnih prostora                                          420.051,34    kuna 

- zakup javne površine                                                   180.792,16    kuna 

- komunalna naknada (fizičke osobe)                         684.385,29    kuna 

- komunalna naknada (pravne osobe)                            923.854,07    kuna 

- naknada za uređenje voda (fizičke osobe)                   494.414,05   kuna 

- naknada za uređenje voda (pravne osobe)                290.638,97    kuna 

- otkup stana (stanarsko pravo)                                       59.348,74   kuna 

- prodaja stanova                                                            798.871,99  kuna 

- komunalni doprinos                                                        2.258,01   kuna 

     Ukupno zaduženo                                                            3.854.614,62   kuna 

   

Od toga u izvještajnom razdoblju je naplaćeno: 

 

- zakup poslovnih prostora                                          459.116,87   kuna 

- zakup javne površine                                                181.572,47   kuna 
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- komunalna naknada (fizičke osobe)                         654.957,97  kuna 

- komunalna naknada (pravne osobe)                          1.025.230,07  kuna 

- naknada za uređenje voda (fizičke osobe)                   478.069,76   kuna 

- naknada za uređenje voda (pravne osobe)                 235.468,70  kuna 

- otkup stana (stanarsko pravo)                                         56.036,88  kuna 

- prodaja stanova                                                          409.090,49  kuna 

- komunalni doprinos                                                       1.458,14 kuna 

Ukupno naplaćeno:                                                          3.501.001,35 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. 

 

Javni radovi – 431.992,12 kn – 2 grupe, jedna završila 12.03.2021. (21 osoba),  druga započela 

17.05.2021. (27 osoba). 

 

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 po navedenom osnovu.  

 

U izvještajnom razdoblju pratila se naplata potraživanja sukladno Pravilniku o utvrđivanju 

i naplati gradskih prihoda. 

 

• USPOSTAVA I RAZVOJ SUSTAVA FINANCIJSKOG UPRAVLJANJA I 

KONTROLA  

 

- Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2020. godinu 

U Izvještajnom razdoblju izvršene su sve zakonske obveze vezane za izradu i predaju Izjave o 

fiskalnoj odgovornosti Grada Knina za 2020. godinu. Izrađeni su i u roku predani svi zakonom 

propisani akti koji se prilažu Izjavi o fiskalnoj odgovornosti: popunjen je Upitnik o fiskalnoj 

odgovornosti, izrađeno Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima te Plan otklanjanja 

slabosti i nepravilnosti utvrđenih pri davanju Izjave o fiskalnoj odgovornosti. 

 

- Izjava o fiskalnoj odgovornosti za razdoblje 1. siječnja do 4. lipnja 2021. godine 

Budući da su u izvještajnom razdoblju provedeni lokalni izbori po kojim je uslijedila i 

primopredaja dužnosti čelnika, izrađena je Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2021. godinu za 

razdoblje od 1. siječnja do 4. lipnja 2021. godine. Uz Izjavu, sukladno zakonu, izrađeno je i istoj 

priloženo Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima za proračunsku 2020. godinu /u 

2021./ za razdoblje od 1. siječnja do dana prestanka obnašanja dužnosti tadašnjeg gradonačelnika. 

 

- Razvoj sustava financijskog upravljanja i kontrola 

Budući je Uredbom o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o 

primjeni fiskalnih pravila propisana obveza svim ministarstvima, tijelima državne uprave, 

općinama, gradovima i županijama da organiziraju i provode izobrazbu iz područja fiskalne 

odgovornosti za čelnike obveznika sastavljanja i predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti, u 

izvještajnom razdoblju je pripremljena, a u srpnju 2021. i održana radionica za sve rukovoditelje 

ustrojstvenih jedinica Grada Knina, ravnatelje proračunskih korisnika te direktore trgovačkih 

društava kojim je Grad Knin vlasnik i osnivač. 
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Za slabosti i nepravilnosti utvrđene Planom otklanjanja slabosti i nepravilnosti u 2018., 

odnosno 2019. godini, pozivom na Pravilnik o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, u 

izvještajnom razdoblju izrađeni su, doneseni i objavljeni slijedeći interni akti Grada: 

- Procedura blagajničkog poslovanja; 

- Procedura izdavanja i obračunavanja putnih nalog; 

- Pravilnik o proceduri vođenja evidencije ugovora Grada Knina. 

 

• ZADUŽIVANJE GRADA, DAVANJE JAMSTAVA I SUGLASNOSTI 

 

U  izvještajnom razdoblju Grad Knin se nije zaduživao na domaćem i stranom tržištu novca i 

kapitala niti je davao jamstva i/ili suglasnosti za zaduženje proračunskim korisnicima Grada kao 

ni pravnim osobama kojim je osnivač. 

Ministarstvu financija redovno su dostavljena Izvješća o zaduženju / za razdoblje 10-12/2020 

i za razdoblje 1-3/2021/. 

U nastavku se daje Izvješće o zaduženju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala po 

postojećem dugoročnom kreditu Grada Knina za provedbu Projekta „Modernizacija sustava javne 

rasvjete u Gradu Kninu”, temeljem potpisanog Ugovora o kreditu, broj: ESJR-19-1100383 s 

Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak (ugovor potpisan u travnju 2019. godine, a realiziran u 

ožujku 2020. godine). 

 

Naziv 

banke 

Valuta Kamatna 

stopa 

Stanje 

03/2020 

Otplaćeno 

glavnice 

Stanje 

30.06.2021. 

Rok 

otplate 

 

HBOR 

 

 

kn 

 

0,1% 

 

5.861.000,00 

 

729.423,91 

 

5.131.576,09 

10. godina, 

do 

31.03.2030. 

Ukupno:    5.861.000,00 729.423,91 5.131.576,09  

 

U prethodnim godinama Grad je dao ukupno četiri suglasnosti za dugoročno zaduženje, 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),  

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

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

• trgovačkom društvu “Upravitelj-Knin” d.o.o. za nabavu radnog stroja za zemljane radove 

(suglasnost Gradskog vijeća od 27. ožujka 2020. godine). 

 

Stanje duga po danim suglasnostima na dan 30.06.2021.godine iznosi, kako slijedi: 

Banka i namjena 

kredita 

Iznos 

glavnice po 

ugovoru/IZJS 

 

Rok otplate 

 

Otplaćeno 

glavnice do 

30.06.2021. 

Ostatak glavnice po 

dospijeću u narednim 

razdobljima 

Erste&Steiermarkische 

S-leasing d.o.o. 

-auto cisterna 

 

875.000,00 

 

16.04.2018./ 

01.10.2021. 

 

799.560,21 

 

75.439,79 

Erste&Steiermarkische 

S-leasing d.o.o. 

-stroj za drobljenje 

otpadnog materijala 

 

834.375,00 

 

17.04.2019./ 

01.06.2023. 

 

644.160,95 

 

190.214,05 
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Erste&Steiermarkische 

S-leasing d.o.o. 

- specijalno komunalno 

vozilo 

 

1.208.675,06 

 

20.11.2019./ 

01.09.2025. 

 

607.228,64 

 

601.446,42 

Hrvatska poštanska 

banka 

-bager-kombinirka 

 

700.000,00 

 

30.03.2020./ 

28.02.2023. 

 

311.111,11 

 

388.888,89 

 

UKUPNO: 

 

3.618.050,06 

  

2.362.060,91 

 

1.255.989,15 

 

 

• GOSPODARSTVO 

 

- Potpore gospodarstvu 

Osnova: Program potpora gospodarstvu Grada Knina u 2021. godini, KLASA: 402-01/20-

01/254, URBROJ: 2182/10-02-20-3 od 17. prosinca 2020. godine, objava „Službeno glasilo Grada 

Knina“ 20/2020. 

29. ožujka 2021. godine raspisan je Javni poziv za dodjelu potpora u gospodarstvu Grada 

Knina u 2021. godini, KLASA: 402-01/20-01/254, URBROJ: 2182/10-02-21-4. Istim je određeno 

pet mjera potpore, 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 zaposlenih; 

MJERA 3. – Potpora 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; 

MJERA 5. – Potpora za izradu prijavne dokumentacije za projekte koji će se financirati iz  

                      EU i nacionalnih sredstava. 

Zbog velikog broja zaprimljenih zahtjeva i proračunom ograničenih sredstava za ovu 

namjenu gradonačelnik je dana 6. travnja 2021. godine donio Odluku o privremenom zatvaranju 

Javnog poziva za dodjelu potpora gospodarstvu Grada Knina u 2021. godini do završetka obrade 

pristiglih zahtjeva, KLASA: 402-01/20-01/254, URBROJ: 2182/10-02-21-65. 

U navedenom razdoblju (od 29. ožujka do 6. travnja 2021. godine, koliko je Javni poziv 

bio otvoren) zaprimljeno je 82 zahtjeva za dodjelu potpora uključujući i dopune zahtjeva. 

U izvještajnom razdoblju, dana 18. lipnja 2021. godine, održana je jedna sjednica 

Povjerenstva na kojoj je razmatrano 40 zahtjeva te je zapisnički  konstatirano da su: 

-  za 31 zahtjev ostvareni uvjeti za dodjelu potpore u ukupnom iznosu od 388.006,12 kuna,  

-  2 zahtjeva su odbijena jer nisu zadovoljavali uvjete propisane Programom i  Javnim pozivom, 

-  za 7 zahtjeva se utvrdilo da je potrebno zatražiti dopunu dokumentacije. 

 

- Potpore poljoprivredi 

Osnova:  Po postojećem Programu potpora u poljoprivredi na području Grada Knina za 

razdoblje 2020. - 2022. godine („Službeno glasilo Grada Knina“, broj 10/2020) u prosincu 2020. 

godine donesene su Izmjene i dopune Programa potpora poljoprivredi na području Grada Knina 

za razdoblje 2020.-2022. godine („Službeno glasilo Grada Knina“, broj 20/2020). 

Dana 29. ožujka 2021. godine raspisan je Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivredi na 

području Grada Knina u 2021. godini, KLASA: 320-101/20-01/1, URBROJ: 2182/10-02-21-194. 

Zbog velikog broja zaprimljenih zahtjeva (zaprimljeno ukupno 45 zahtjeva uključujući i 

dopune zahtjeva) i proračunom ograničenih sredstava gradonačelnik je dana 1. travnja 2021. 

godine donio Odluku o privremenom zatvaranju Javnog poziva za dodjelu potpora poljoprivredi 

na području Grada Knina u 2021. godini do završetka obrade pristiglih zahtjeva.   
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U izvještajnom razdoblju, dana 17. lipnja 2021. godine, održana je jedna sjednica Povjerenstva 

za dodjelu potpora na kojoj je razmatrano 12 zahtjeva (11 zahtjeva i jedna dopuna) te se zapisnički 

konstatira - preporučuje gradonačelniku da se: 

- 2 zahtjeva odbiju kao neprihvatljiva, 

- za 6 zahtjeva traži dopuna dokumentacije te  

- odobre 3 potpore. 

 

- Potpore razvoju turističke ponude na području Grada Knina 

Osnova: Program potpora razvoju turističke ponude na području Grada Knina u 2021. godini 

donesen je u prosincu 2020. godine i objavljen u Službenom glasilu Grada Knina, broj 20/20. 

U izvještajnom razdoblju, dana 29. ožujka 2021. godine, donesen je i objavljen Javni poziv za 

dodjelu potpora razvoju turističke ponude Grada Knina u 2021. godini.  

Istim se određuju četiri mjere potpore, kako slijedi: 

            MJERA 1. – Potpora za izgradnju bazena 

 MJERA 2. – Potpora za poboljšanje uvjeta postojeće kategorizacije 

 MJERA 3. – Potpora pokretanju obavljanja ugostiteljske djelatnosti na postojećem               

                                 obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu 

 MJERA 4. – Potpora pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu. 

 

Po Javnom pozivu zaprimljena su 4 zahtjeva za dodjelu potpora i dana 18. lipnja 2021. 

godine održana je 1. sjednica Povjerenstva za dodjelu potpora te je zapisnikom konstatirano da: 

2 zahtjeva ispunjavaju uvjete za dodjelu potpora u ukupnom iznosu od 18.852,75 kuna. 

 

- Evidencija poduzetničkih nekretnina u Jedinstveni Registar poduzetničkih zona 

 Aktivne poduzetničke zone su upisane u Jedinstveni Registar poduzetničke infrastrukture te 

se podatci u Registru mogu nesmetano ažurirati po potrebi i po podatcima koje za svaku izmjenu 

dostavlja nadležno upravno tijelo. 

 

• JAVNA NABAVA 

 

U izvještajnom periodu provedeno je  5 postupaka javne nabave:  

1) Usluga stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu na obnovi i adaptaciji napuštene tvornice 

Kninjanka i prenamjene u poduzetnički centar  

2) Radovi na obnovi i adaptaciji napuštene tvornice Kninjanka i prenamjene u poduzetnički centar  

3) Usluga stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu na radovima uređenja sportsko-

rekreacijske zone Marunuša i izgradnji javne rasvjete duž staze uz Krku 

4. Radovi na izgradnji javne rasvjete duž staze uz Krku i uređenje sportsko- rekreacijske zone 

Marunuša 

5. Nabava usluga pripreme i provedbe programa usavršavanja za poduzetnike i izrada programa 

predinkubacije i inkubacije za poduzetnike početnike te provedba edukacije. 

                                 

• JEDNOSTAVNA NABAVA 

U izvještajnom periodu provedeno je 5 postupka jednostavne nabave sukladno Pravilniku o 

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

500.000,00 kuna. 

 

• PROVEDBA INTERVENCIJSKOG PLANA GRADA KNINA 

 

Od 18 projekata kojima je Grad Knin nositelj: 

 

- prijavljeno 15 projekata (ukupna vrijednost 114.526.656,41kn) 



IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA GRADA KNINA 

                                               za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine  

Stranica 13 
 

- preostalo za prijaviti – 3 projekta (preostala vrijednost za prijaviti 29.464.391,50 kn) 

- ugovoreno 13 projekata (92.294.426,21 kn)  

- 2 u postupku evaluacije (1. Izgradnja multimedijske dvorane i ljetne pozornice na tvrđavi; 

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

infrastrukture u staroj gradskoj jezgri) 

- trenutno u provedbi 6 projekata u vrijednosti od 79.340.147,29 kn 

- ukupno isplaćeno Gradu po odobrenim ZNS-ovima 13.790.475,02 kn  

- završeno 7 projekta (vrijednost 12.954.278,92 kn) 

- Ukupno ugovoreno iz Intervencijskog plana (Grad Knin, poduzetnici, udruge i ustanove) 

– 76 projekata u vrijednosti od 139.482.020,60 kn 

 

Prijavljeni projekti (114.526.656,41 kn): 

1. Priprema projektno-tehničke dokumentacije za zahvate na  obuhvatu rijeke Krke 

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

3. Uređenje Cesarićeve obale i izgradnja rasvjete do arheološkog nalazišta Kapitul  

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

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

6. Priprema projektno-tehničke dokumentacije za zahvate na Kninskoj tvrđavi 

7. Uređenje infrastrukture na tvrđavi (niskonaponska mreža, funkcionalna i dekorativna 

rasvjeta i video nadzor) 

8. Uređenje i opremanje restorana na kninskoj tvrđavi 

9. Priprema projektno-tehničke dokumentacije za zahvate u Poslovnoj zoni Preparandija 

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

11. Razvoj infrastrukture Poduzetničkog centra 

12. Priprema projektno-tehničke dokumentacije za zahvate u staroj gradskoj jezgri 

13. Izgradnja kapaciteta za provedbu Intervencijskog plana grada Knina 

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

infrastrukture u staroj gradskoj jezgri – prijavljen 30.6.2021. 

15. Izgradnja multimedijske dvorane i ljetne pozornice na tvrđavi – prijavljen 30.6.2021. 

 

Ugovoreni projekti (92.294.426,21 kn): 

 

1. Priprema projektno-tehničke dokumentacije za zahvate na  obuhvatu rijeke Krke 

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

3. Uređenje Cesarićeve obale i izgradnja rasvjete do arheološkog nalazišta Kapitul  

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

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

6. Priprema projektno-tehničke dokumentacije za zahvate na Kninskoj tvrđavi 

7. Uređenje i opremanje restorana na kninskoj tvrđavi 

8. Priprema projektno-tehničke dokumentacije za zahvate u Poslovnoj zoni Preparandija 

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

10. Razvoj infrastrukture Poduzetničkog centra 

11. Priprema projektno-tehničke dokumentacije za zahvate u staroj gradskoj jezgri 

12. Izgradnja kapaciteta za provedbu Intervencijskog plana grada Knina 

13. Uređenje infrastrukture na tvrđavi 

 

Završeni projekti (12.954.278,92 kn): 

1. Priprema projektno-tehničke dokumentacije za zahvate na  obuhvatu rijeke Krke 

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

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

4. Priprema projektno-tehničke dokumentacije za zahvate na Kninskoj tvrđavi 
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5. Uređenje i opremanje restorana na kninskoj tvrđavi 

6. Priprema projektno-tehničke dokumentacije za zahvate u Poslovnoj zoni Preparandija 

7. Priprema projektno-tehničke dokumentacije za zahvate u staroj gradskoj jezgri 

 

Projekti u provedbi (79.340.147,29 kn): 

1. Uređenje Cesarićeve obale i izgradnja rasvjete do arheološkog nalazišta Kapitul  

 

- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan 14.04.2021., a projekt je u provedbi od 

03.05.2021. do 30.11.2022. 

- Ukupna vrijednost ugovora je 10.956.961,90 kn, od čega je 85% ili 9.313.417,25 kn 

bespovratna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj 

- Pripremljen je i poslan u SAFU projektni Plan nabave i Početni plan Zahtjeva za 

nadoknadom sredstava 

 

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

uz Krku 

 

- Trajanje projekta 30 mjeseci (01.03.2020.-31.10.2021.)  

- Ukupna vrijednost projekta: 6.675.053,82 kn od čega 85% iznosa sufinancira EU 

- Proveden je postupak nabave radova i stručnog nadzora, potpisani su ugovori te je izvođač 

uveden u posao. Rok za završetak radova je 11 mjeseci (kraj travnja 2022.) 

 

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

 

- Trajanje projekta 30 mjeseci (01.01.2020. - 01.07.2022.)     

- Ukupna vrijednost projekta: 12.218.975,74 kn od čega 85% iznosa sufinancira EU 

- Do 30.062021. je temeljem ZNS-ova odobreno 511.244,07 kuna te je isplaćeno 434.557,46 

kn (85%) 

- radovi su u tijeku s rokom završetka 31.08.2021. 

- Proveden je otvoreni postupak nabave namještaja i opreme   

- Proveden je otvoreni postupak nabave usluga pripreme i provedbe programa usavršavanja 

za poduzetnike  i izrade programa predinkubacije i inkubacije za poduzetnike početnike te 

provedbe edukacije  

 

4. Razvoj infrastrukture Poduzetničkog centra 

 

- Provedba projekta od 12.12.2018. do 12.4.2022. 

- Ukupna vrijednost projekta: 33.340.012,29 kn od čega 85% (28.339.010,00 kn) sufinancira 

EU 

- Do 30.06.2021. je temeljem odobrenih ZNS-ova isplaćeno 3.413.934,56 kn bespovratnih 

sredstava 

- Proveden je postupak nabave radova i stručnog nadzora te su potpisani ugovori s 

izvođačem i nadzorom. Izvođač je uveden u posao 16.06.2021. godine. Rok za završetak 

radova je ožujak 2022. godine. 

 

5. Izgradnja kapaciteta za provedbu Intervencijskog plana grada Knina 

 

- Provedba projekta od 01.03.2018. do 01.03.2023. godine 

- Ukupna vrijednost projekta: 2.908.880,24 kn od čega 85% (2.472.548,20 kn) sufinancira 

EU 
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- kroz projekt se pruža tehnička i savjetodavna podrška provedbi svih projekata iz 

Intervencijskog plana Grada Knina 

 

Preostali projekti za prijaviti i ugovoriti (29.464.391,50 kn): 

1. Izgradnja pješačko-biciklističkih mostova na rijeci Krki i Butižnici – (čeka se izdavanje 

lokacijskih i građevinskih dozvola) 

2. Izgradnja interpretacijskog centra i uređenje vinoteke – (čeka se dovršetak dokumentacije 

i ishođenje građevinskih dozvola) 

3. Izgradnja zip-line sustava i osiguravanje pristupačnosti za osobe s invaliditetom – (čeka se 

ishođenje građevinske dozvole) 

 

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 u ukupnoj 

vrijednosti od 22.476.818,17 kn.  

 

Grant shema – razvoj poduzetništva u gradu Kninu 

Ukupno raspoloživa sredstva za Knin su 22.250.000,00 kn. Ugovoren 41 projekt u vrijednosti 

24.710.776,22 kn.  

 

 

V. U navedenom vremenskom razdoblju rad UPRAVNOG ODJELA ZA 

PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNE, IMOVINSKOPRAVNE 

POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA može se promatrati kroz slijedeće segmente: 

 

• IZGRADNJA NOVE MRTVAČNICE NA GRADSKOM GROBLJU 

U lipnju su završeni radovi na izgradnji mrtvačnice s kapelicom na gradskom groblju. U tijeku je 

priprema dokumentacije od strane izvođača radova i nadzora te izrada energetskog certifikata kako 

bi se podnio zahtjev za tehnički pregled i ishođenje uporabne dozvole za objekt. Vrijednost 

izvedenih radova iznosi 2.435.890,74 kn, a vrijednost usluga nadzora iznosi 62.750,00 kn. U 

okviru projekta nabavljena je podizna platforma u svrhu osiguranja pristupa u objekt osobama u 

invalidskim kolicima, čija vrijednost iznosi 81.425,00 kn. 

 

• ASFALTIRANJE CESTA ZA ZASEOKE BUBONJE, PONOŠI, RADINOVIĆI, 

RONČEVIĆI, ŠIMIĆI I DŽEPINE U GOLUBIĆU 

Nakon provedenog postupka nabave sklopljen je ugovor i završeni su radovi na asfaltiranju cesta 

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

izvedenih radova iznosi 595.345,75 kn. Sredstva za realizaciju osigurao je Grad Knin, a 

150.000,00 kn osiguralo je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova europske unije iz 

Programa podrške brdsko-planinskim područjima.  

 

• ASFALTIRANJE CESTE OD MARJANOVIĆA DO MADŽARA NA LJUBČU I 

CESTE ZA ZASEOK KOLUNDŽIJE U ŽAGROVIĆU 

Nakon provedenog postupka nabave sklopljen je ugovor i završeni su radovi na asfaltiranju ceste 

od Marjanovića do Madžara na Ljubču i ceste za zaseok Kolundžije u Žagroviću. Ukupna 

vrijednost izvedenih radova iznosi 558.243,36 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 poboljšanja infrastrukture na područjima naseljenim 

pripadnicima nacionalnih manjina te su odobrena sredstva u iznosu od 250.000 kn. 

 

• UREĐENJE PARKIRALIŠTA IZA ZGRADE U TVRTKOVOJ 1-3-5 
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Završeni su radovi na uređenju parkirališta iza stambene zgrade u Tvrtkovoj ulici br 1-3-5.  

Vrijednost izvedenih radova iznosi 389.386,65 kn. Sredstva je osigurao Grad Knin. 

 

• UREĐENJE PARKIRALIŠTA IZA ZGRADE U ZVONIMIROVOJ 7-7A 

Završeni su radovi na uređenju parkirališta i oborinske odvodnje iza zgrade Zvonimirova 7-7A. 

Sredstva je osigurao Grada Knin, a ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 166.550,00 kn. 

 

• ASFALTIRANJE CESTE ZA ZASEOK MILIVOJEVIĆI U POLAČI 

Završeni su radovi na asfaltiranju ceste za zaseok Milivojevići u Polači. Ukupna vrijednost 

izvedenih radova iznosi 244.026,40 kn. Sredstva za realizaciju osigurao je Grad Knin. 

 

• IZGRADNJA POTPORNOG ZIDA NA KRIŽANJU SOLINSKE I IMOTSKE 

ULICE  

Završeni su radovi na izgradnji potpornog zida i uređenju pokosa na križanju Solinske i Imotske 

ulice (parkiralište iza zgrade Tomislavova 78-80-82-84). Vrijednost izvedenih radova iznosi oko 

500.000 kn. Sredstva za izgradnju potpornog zida osigurao je Grad Knin. 

 

• UREĐENJE PJEŠAČKIH STAZA U PARKU KOD ZGRADE SUDA 

Završeni su radovi na uređenju pješačkih staza i postavljanu klupa u parku kod zgrade suda u  

Tuđmanovoj ulici. Vrijednost radova iznosi 215.418,75 kn. 

 

• ZAMJENA PVC STOLARIJE NA OBJEKTU PUČKOG OTVORENOG 

UČILIŠTA 

U lipnju su završeni radovi na zamjeni dotrajale drvene stolarije i postavljanju nove PVC stolarije 

na zgradi Pučkog otvorenog učilišta u Kninu. Ukupna vrijednost izrade i montaže stolarije iznosi 

197.967,50 kn. Sredstva je osigurao Grad Knin. 

 

• ASFALTIRANJE ODVOJAKA GRADSKIH ULICA/CESTA 

Završeni su radovi na asfaltiranju odvojka Resičine ulice 20-22-24, odvojka do stambene zgrade 

u Begovićevoj 3, odvojka Tomislavove 121-123-125, odvojka Kranjčevićeve ulice 15-17-19, 

odvojka Domovinskog rata 54-56-58-60,  ceste za Momiće, ceste za Jerkoviće do broja 27. 

Vrijednost radova iznosi oko 5000.000 kn. 

 

• REKONSTRUKCIJA NOGOSTUPA U TVRTKOVOJ ULICI I IZGRADNJA 

UPOJNOG BUNARA U DVORIŠTU OŠ DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI 

Završeni su radovi na rekonstrukciji nogostupa u Tvrtkovoj ulici na dijelu od križanja s 

Tomislavovom do križanja s Velebitskoj ulicom te izgradnji oborinskog kanala i upojnog bunara 

za odvodnju oborinskih voda sa parkirališta iza Tvrtkove 1-3-5 i prilaza do OŠ Domovinske 

zahvalnosti. Vrijednost izvedenih radova iznosi oko 100.000 kn. 

 

• UREĐENJE PARKIRALIŠTA PORED ZGRADE TOMISLAVOVA 86-88-90-92 

Završeni su radovi na uređenju parkirališta i postavljanju zaštitne ograde pored zgrade 

Tomislavova 86-88-90-92. Vrijednost izvedenih radova iznosi oko 110.416,25 kn. Sredstva za 

uređenje parkirališta je osigurao Grad Knin. 

 

• IZGRADNJA RASVJETE IGRALIŠTA NK DINARA (2. FAZA) 

Izvedeni su radovi na 2. fazi izgradnje rasvjete nogometnog igrališta NK Dinara. Vrijednost 

izvedenih radova iznosi 612.300 kn, a sredstva je osigurao Grad Knin. 

 

• NABAVA SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA 
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Temeljem ugovora za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada potpisanog 2020. g. s 

Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost vrijednog 1.637.235,10 kn, tijekom 2021. g. 

na području grada Knina postavljano je 245 metalnih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada 

(papir, staklo i plastiku) zapremine 770 i 1100 l, a u ožujku 2021.g. isporučeno je još 5440 

spremnika i kanti kapaciteta 120, 240 i 360 l za papir, staklo i plastiku čija raspodjela u tijeku.  

 

• ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA NA TVRĐAVI 

Završeni su radovi na arheološkim istraživanjima na Tvrđavi koja se provode u urušenoj zgradi 

smještenoj na gornjem gradu Kninske tvrđave (Kaštel Knin) koja je kroz Intervencijski plan Grada 

Knina planirana za obnovu za potrebe smještaja interpretacijskog centra za Kninsku tvrđavu. 

Vrijednost ugovorenih radova iznosi 100.000 kn. 

 

• IZRADA IDEJNOG MUZEJSKOG RJEŠENJA ZA INTERPRETACIJSKI 

CENTAR 

Završena je izrada interpretacijske dokumentacije, odnosno idejnog muzejskog rješenja za 

Interpretacijski centar na Tvrđavi. Vrijednost izrade dokumentacije iznosi 122.500,00 kn. 

 

• IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA SANACIJU LAGUNA 

Završena je izrada Sanacijskog programa s mjerama za otklanjanje štete u okolišu za lagune kod 

DIV-a čiju izradu financiraju Hrvatske vode, Šibensko-kninska županija, DIV i Grad Knin. 

Ugovoreni iznos izrade sanacijskog programa iznosi 569.250,00 kn. Udio Grada Knina u 

sufinanciranju izrade sanacijskog programa iznosi 142.312,50 kn. 

 

• IZGRADNJA KAPELICE U POTKONJU 

U tijeku su radovi na izgradnji kapelice u Potkonju. Tijekom izvještajnog razdoblja završeni su 

konstruktivni radovi na izgradnji kapelice. U tijeku je izgradnja zvonika, nakon čega slijede 

završni radovi. Vrijednost radova iznosi oko 500.000 kn.  

 

• REKONSTRUKCIJA NOGOSTUPA U ULICI 4. GARDIJSKE BRIGADE 

U tijeku su radovi na rekonstrukciji nogostupa u Ulici 4GB na potezu od zgrade HEP-a do mosta 

na Orašnici. Po završetku radova nogostup će u cijelosti biti prilagođen osobama s invaliditetom i 

osobama u invalidskim kolicima. Vrijednost radova iznosi oko 600.000 kn.  

 

• POSTAVLJANJE VIDEO NADZORA NA JAVNIM POVRŠINAMA U GRADU 

KNINU (2. FAZA) 

Nakon što je 2020. godine završena 1. faza, 2021. godine je  ugovorena 2. faza nabave i 

postavljanja opreme za video nadzor javnih površina u gradu Kninu. Realizacija 2. faze je u tijeku. 

Završetak montaže opreme i puštanje u pogon video nadzora javnih površina očekuje se početkom 

listopada, a ukupna vrijednost projekta (1. i 2. faza) iznosi 392.606,25 kn. 

 

• IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA IZA NOVOG VRTIĆA RADOST U KNINU 

Izrađen je glavni projekt uređenja dječjeg igrališta iza novog vrtića Radost u Kninu te je projekt 

prijavljen na javni poziv Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade koji je za tu namjenu 

Gradu Kninu u sklopu Programa podrške usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim 

vrtićima osigurao 246.161,00 kn. Procijenjena vrijednost radova i opreme iznosi 623.190,25 kn. 

Postupak javne nabave za odabir izvođača radova je u pripremi.  

 

 

• ADAPTACIJA I SANACIJA KULTURNOG CENTRA FRA LUJO MARUN 
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Izrađen je troškovnik za adaptaciju i sanaciju kulturnog centra fra Lujo Marun (Dom na 

Sinobadima) u Kninu te je prijavljen na javni poziv Ministarstva kulture koje je za tu namjenu 

Gradu Kninu odobrilo 300.000,00 kn. U sklopu radova planirana je sanacija krovišta, zamjena 

stolarije, izrada toplinske ovojnice i prilagodba ulazne rampe osobama s invaliditetom. 

Procijenjena vrijednost radova iznosi 680.643,25 kn. Postupak javne nabave za odabir izvođača 

radova je u tijeku.  

 

• KONSTRUKTIVNA SANACIJA URUŠENIH BEDEMA UNUTAR KULTURNO–

POVIJESNE CJELINE 

Temeljem raspisanog Javnog poziva Ministarstva kulture u sklopu Programa javnih potreba u 

kulturi za 2021. godinu Grad Knin je prijavio projekt sanacije urušenih bedema u kulturno-

povijesnoj cjelini. Od ukupne vrijednosti projekta od 85.312,50 kn, Ministarstvo kulture je 

odobrilo 70.000,00 kn. Realizacija projekta se očekuje nakon potpisivanja ugovora s 

ministarstvom. 

 

• KONSTRUKTIVNA SANACIJA KUĆE LOVRIĆ 

Temeljem raspisanog Javnog poziva Ministarstva kulture u sklopu Programa javnih potreba u 

kulturi za 2021. godinu Grad Knin je prijavio projekt nastavka konstruktivne sanacije Kuće Lovrić 

u Kninu. Od ukupne vrijednosti ove faze projekta koja iznosi 469.386,45 kn, Ministarstvo kulture 

je odobrilo 60.000,00 kn. Realizacija projekta se očekuje nakon potpisivanja ugovora s 

ministarstvom. 

 

• IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA MOST U RAŠKOVIĆIMA 

Nakon što je u krajem 2020. godine ishođena lokacijska dozvola za izgradnju mosta preko rijeke 

Butižnice u Žagroviću i izgradnju obalnih zidova, tijekom 2021. godine izrađen je  glavni projekt, 

riješeni su imovinskopravni odnosi i podnesen je zahtjev za ishođenje građevinske dozvole. 

Građevinska dozvola se očekuje uskoro, nakon čega će se provesti postupak javne nabave i sklopiti 

ugovor za izvođenje radova. Procijenjena vrijednost radova na izgradnji mosta i obalnih zidova 

iznosi 1.000.000,00 kn. 

 

• IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU KOMPOSTANE 

U dogovoru s okolnim jedinicama lokalne samouprave podnesen je zahtjev za ishođenje lokacijske 

dozvole za izgradnju postrojenja za biološku obradu odvojeno prikupljenog biootpada – 

kompostane. Biootpad za kompostanu će se prikupljati s područja gradova Knina i Drniša te općina 

Promina, Biskupija, Kistanje, Kijevo, Civljane i Ervenik. Vrijednost do sada izrađene 

dokumentacije iznosi 62.500 kn. Izdavanje lokacijske dozvole očekuje se uskoro. 

 

 

• IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA CENTAR ZA POSJETITELJE 

NA KRČIĆU  

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

posjetitelje. Vrijednost projektne dokumentacije 187.500,00 kn. Podnesen je zahtjev za ishođenje 

građevinske dozvole te će se projekt prijaviti za sufinanciranje EU sredstvima. 

 

• IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA DJEČJI VRTIĆ U VRPOLJU 

Izrađena je projektna dokumentacija za obnovu zgrade nekadašnje škole u Vrpolju i adaptaciju u 

dječji vrtić. Vrijednost izrade projektne dokumentacije iznosi 108.050,83 kn. Sredstva je osigurao 

Grad Knin. U tijeku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa, a projekt će se prijaviti na 

sufinanciranje EU sredstvima. 
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• IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA STARU TRŽNICU 

U tijeku je izrada projektne dokumentacije za obnovu stare tržnice koja je planirana u okviru 

Intervencijskog plana Grada Knina. Vrijednost izrade dokumentacije iznosi 124.375 kn. 

 

• IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA STUBE U STAROJ GRADSKOJ 

JEZGRI 

U tijeku je izrada projektne dokumentacije za obnovu stuba s pratećom infrastrukturom u staroj 

gradskoj jezgri (Kvaternikove, Kumičićeve, spoj Jelačićeve i Svačićeve ulice) koja je planirana u 

okviru Intervencijskog plana Grada Knina. Vrijednost izrade dokumentacije iznosi 123.337,50 kn. 

 

• IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU I OBNOVU 

ZGRADA U STAROJ GRADSKOJ JEZGRI 

U tijeku je izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju zgrade u Svačićevoj 6 i obnovu 

zgrade u Nakićevoj 5, u kojima je u okviru Intervencijskog plana Grada Knina planirano uređenje 

poslovnih prostora i stanova za kadrove. Vrijednost dokumentacije iznosi 163.750,00 kn. 

 

• IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA ODVODNJU OTPADNIH VODA 

DIJELA TRPIMIROVA ULICE 

U tijeku je izrada projektne dokumentacije (idejni i glavni projekt) za odvodnju otpadnih voda 

dijela Trpimirove ulice od Gajeve do Preradovićeve ulice. Vrijednost izrade projektne 

dokumentacije iznosi 62.500 kn. Prikupljeni su posebni uvjeti i izrađen je idejni projekt te je 

podnesen zahtjev za lokacijsku dozvolu, a nakon ishođenja iste slijedi rješavanje 

imovinskopravnih odnosa, izrada glavnog projekta i ishođenje građevinske dozvole. 

 

• SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA NA PODRUČJU GRADA KNINA 

Na javni poziv za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš Fonda za 

zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Grad Knin je prijavio projekt uklanjanja otpada 

odbačenog u okoliš odnosno sanacije divljih deponija na 8 lokacija u gradu Kninu i okolici. 

Vrijednost prijavljenog projekta je 717.687,50 kn te se očekuje da Fond za zaštitu okoliša i 

energetsku učinkovitost sufinancira 85%, a postupak obrade zahtjeva je u tijeku. 

 

• NABAVA KOMUNALNE OPREME ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA 

Na Javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za neposredno sufinanciranje 

komunalne opreme za 2021.g Grad Knin je u lipnju ove godine prijavio potrebu za nabavom 

komunalne opreme za prikupljanje biorazgradivog otpada i to: 900 kompostera (zapremine 300 i 

400 l),  2.500 spremnika (zapremine 7 i 10 l),  50 spremnika (zapremine 240 l),  30 spremnika 

(zapremine 120 l) i 2 velika rolo kontejnera (zapremine 20 i 30 m3). Vrijednost tražene opreme 

iznosi 410.062,50 kn, od čega Fond sufinancira 85%. Postupak obrade zahtjeva je u tijeku. Cilj 

ovog projekta kao i onoga iz 2020. godine je smanjenje količine miješanog komunalnog otpada 

koji se odlaže na odlagalište. 

 

• IZRADA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA „EX VOJARNA KRKA“ 

U tijeku je izrada Urbanističkog plana uređenja „Ex vojarna Krka“. Vrijednost izrade plana iznosi 

124.750,00 kn. Osim urbanističkog plana uređenja u sklopu iste procedure izrađuje se i Studija 

strateške procjene utjecaja na okoliš UPU-a „Ex vojarna Krka“. Vrijednost izrade studije 

ugovorena je za 85.000,00 kn. Izrada oba dokumenta je u tijeku. 

 

 

• STAVLJANJE IZVAN SNAGE  DPU SJEVERNE GOSPODARSKE ZONE (I3) – 

ISTOČNI DIO 
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U ožujku je pokrenut postupak stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja sjeverne 

gospodarske zone (I3) – istočni dio, a nakon zakonom propisane procedure u srpnju je donesena 

odluka o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja sjeverne gospodarske zone (I3) – istočni 

dio. 

 

• JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE IZRADE GLAVNOG PROJEKTA 

ENERGETSKE OBNOVE VIŠESTAMBENIH ZGRADA NA PODRUČJU GRADA 

KNINA ZA 2021. G.   

Grad Knin je u svibnju 2021. g. raspisao Javni poziv za sufinanciranje izrade glavnog projekta 

energetske obnove višestambenih zgrada na području Grada Knina za 2021. g. Javni poziv je  

objavljen na oglasnoj ploči i službenoj internetskoj stranici Grada Knina te su za ovu svrhu u 

Proračunu Grada Knina za 2021.g. osigurana sredstva u iznosu od 250.000 kn, a do sada je 

zaprimljena samo jedna prijava. Javni poziv  je otvoren do kraja 2021. godine. 

 

• 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. U izvještajnom razdoblju za obavljanje ove komunalne djelatnosti 

utrošena su sredstva u iznosu od 2.597.291,04 kn. 

 

• 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. U izvještajnom razdoblju za obavljanje ove komunalne 

djelatnosti utrošena su sredstva u iznosu od 958.709,46 kn. 

 

• 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. U 

izvještajnom razdoblju za obavljanje ove komunalne djelatnosti utrošena su sredstva u iznosu od 

387.377,69 kn. 

 

• CIVILNA ZAŠTITA, ZAŠTITA OD POŽARA I ZAŠTITA NA RADU 

-donesen Zaključak o usvajanju godišnje analiza stanja u 2020. godini i godišnji plan razvoja 

sustava civilne zaštite na području Grada Knina za 2021. godinu, 
-donesen Zaključak o usvajanju Mjera zaštite i spašavanja u nepovoljnim vremenskim uvjetima za 

2020/2021. godinu na području Grada Knina, 

-donesen Zaključak o usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na 

području Grada Knina za period 2021.-2024. godina  

-doneseno Rješenje imenovanju stožera CZ Grada Knina te 3 izmjene i dopune Rješenja zbog 

promjene članova stožera, 

-prijavljena vježba civilne zaštite za 2021. godinu, 

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

Stanice Šibenik za 2021. godinu, 

-donesena Odluka o donošenju Programa mjera za suzbijanje patogenih mikroorganizama, štetnih 

člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje 
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mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Grad Knin u 

2021. godini, 

-donesena Odluka o izradi Procjene rizika za Grad Knin,  

-donesen Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara za 2021. godinu, donesen Plan 

operativne provedbe programa aktivnosti u provođenju posebnih mjera zaštite od požara u 2021. 

godini, 

-osposobljeno 28 službenika sukladno Zakonu o zaštiti na radu i Zaštiti od požara, 

-izvršeno kontrolno alkotestiranje službenika i namještenika prema tromjesečnom planu, 

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

kutijica prve pomoći, nisu uočeni nedostaci i manjakavosti 

-izvršen pregled i nadzor  tehničkih pomagala u prvoj polovici godine od strane ovlaštenih osoba,  

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

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

-izvršen periodični pregled opreme za rad u posebnim uvjetima (peć za lož ulje) 

 

• IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI 

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

izvještajnog razdoblja, sačinjeno je sljedeće:   

- pismo namjere „INI“ d.d. Zagreb  za kupnju nekretnine označene kao „čest. zem 4074/5, KO 

Kninskopolje“ za potrebe izgradnje vatrogasnog doma 

- zahtjev Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine za darovanje 

nekretnina označenih kao „čest. zgr. 762,  čest. zem. 3837 i čest. zem. 3838, KO Kninskopolje“ za 

potrebe izgradnje dječjeg vrtića 

- zahtjev Hrvatskim vodama za osnivanje prava građenja  na „čest. zem. 5682/7, zk.ul. 4815, KO 

Kninskopolje“ u svrhu izgradnje pješačko-biciklističkog mosta na rijeci Orašnici 

- prijedlog za osiguranje dokaza za nepotpuno izvlaštenje u K.O.  Kninskopolje u svrhu „Izgradnje 

oborinske odvodnje u Trpimirovoj ulici“ 

- izrada geodetskih elaborati i upis nerazvrstanih cesta i komunalne infrastrukture 

- razne požurnice za predmete koji se vode pred državnim tijelima 

         

• STAMBENI POSLOVI 

U segmentu stambenih poslova izdano je: 

-            12 potvrda o otkupljenim stanovima/kućama 

-            5 potvrda o vlasništvu stanova  

-            2 očitovanja o statusu nositelja stanarskog prava  

 

• SUDSKI PREDMETI 

 a)      ovršni postupci 

 - 1 prijedlog za ovrhu  

 

b)  ostalo 

- razni podnesci i ročišta 

- 3 tužbe nadležnim sudovima 

- 1 odgovor na tužbu  

- prijedlog za uknjižbu Ugovora o osnivanju prava građenja za „čest. zem. 5682/7, zk.ul. 

4815, KO Kninskopolje“ u svrhu izgradnje pješačko-biciklističkog mosta na rijeci Orašnici 

- 1 prijedlog za pokretanje i otvaranje pojedinačnog ispravnog postupka 

-  rad na predmetima vezanim za osnivanje zemljišne knjige 

  

• ZAKLJUČCI, UGOVORI I SPORAZUMI 

   a) Zaključci 
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  - 13  Zaključaka o produženju ugovora o zakupu poslovnog prostora 

- 3 Zaključka o sklapanju Aneksa ugovora o zakupu poslovnog prostora 

 - 1 Zaključak o prihvaćanju ponuda za zakup poslovnih prostora  

- 3 Zaključka o odbacivanju ponuda za zakup poslovnih prostora  

- 2 Zaključka o prihvaćanju ponude za zakup javne površine  

 

b) Ugovori i sporazumi: 

 - 5 ugovora po provedenim postupcima javne nabave 

- 2 Ugovora o sufinanciranju 

- 1 Ugovor o izvođenju radova 

- 13 Ugovora o zakupu poslovnog prostora  

- 3 Aneksa ugovora o zakupu poslovnog prostora  

 -  18 Ugovora o zakupu javne površine 

- Ugovor o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske 

-  Ugovor o održavanju javne rasvjete na području Grada Knina za 2021. godinu 

- Aneks ugovora o izvođenju radova na rekonstrukciji Informacijsko-inovacijskog inkubatora (3i)  

- Ugovor s Hrvatskim vodama o osnivanju prava građenja na „čest. zem. 5682/7, zk.ul. 4815, KO 

Kninskopolje“ u svrhu izgradnje pješačko-biciklističkog mosta na rijeci Orašnici 

  

• OSTALI POSLOVI: 

- rješenja o oslobađanju plaćanja komunalne naknade 

- rješenja o utvrđivanju obveze plaćanja  komunalne naknade  

- rješenja o utvrđivanju obveze plaćanja naknade za uređenje voda 

- opomene za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda 

- rješenja o izdavanju suglasnosti za korištenje javne površine 

- ovjerene preslike građevinskih dozvola 

- odluke za Gradsko vijeće Grada Knina 

-  razna očitovanja na predstavke stranaka 

 

 

                                                                                                     GRADONAČELNIK 

 

                                                                                                    Marijo Ćaćić, mag.oec. 

 


