
 

 

 

 

 

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE 

KLASA: 024-03/22-01/5 

URBROJ: 2182-10-01-22-1 

Knin,  22. ožujka 2022.  

 

 

 

                                                                                 VIJEĆNICIMA GRADSKOG VIJEĆA  

        GRADA  KNINA 
 

 
  

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

(„Službeno glasilo Grada Knina“ broj 4/21), sazivam 9. sjednicu Gradskog vijeća Grada Knina 

za dan 

 

                       28. ožujka 2022. godine (ponedjeljak) 

                                      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 izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 

Kninskog muzeja Knin 

(Izvjestitelj: Ante Šimić, v.d. ravnatelj Kninskog muzeja Knin) 

2. Prijedlog Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o radu Kninskog muzeja Knin 

(Izvjestitelj: Ante Šimić, v.d. ravnatelj Kninskog muzeja Knin) 

3. Prijedlog Odluke o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća Grada Knina 

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

                          društvene djelatnosti)   

4. Prijedlog Rješenja o imenovanju Odbora za javna priznanja Grada Knina 

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

                         društvene djelatnosti)   

5. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o načinu provedbe javnog natječaja 

i uvjetima za članove nadzornih, odnosno upravnih odbora trgovačkih društava u 

kojima Grad Knin ima udjele ili dionice 

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

                         društvene djelatnosti)   



6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju društva Upravitelj-Knin, d.o.o. za 

upravljanje zgradama i tržnicama na malo Knin 

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

                        društvene djelatnosti)   

7. Prijedlog Odluke o davanju ovlaštenja za donošenje odluke na Skupštini trgovačkog 

društva Komunalno poduzeće d.o.o. za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje 

otpadnih voda 

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

                         društvene djelatnosti)   

8. Prijedlog Odluke o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim 

građevinama u vlasništvu Grada Knina 

(Izvjestitelj: Marijo Ćaćić, gradonačelnik Grada Knina) 

9. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Knina za 2022. 

godinu 

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

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

10. Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Knina u 2022. godini 

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

                     imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša) 

11. Godišnja analiza stanja u 2021. godini i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite 

na području Grada Knina za 2022. godinu 

(Izvjestiteljica: Kristina Perić, zamjenica gradonačelnika Grada Knina) 

12. Izvješće o izvršenju plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu 

(Izvjestiteljica: Kristina Perić, zamjenica gradonačelnika Grada Knina) 

13. Vijećnička pitanja 

 

 
 

 

  

                      PREDSJEDNIK  

 

                       Dragan Miličević, mag. catech. 

 


