
 

 

 

 

 

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE 

KLASA: 024-03/22-01/16 

URBROJ: 2182-10-01-22-1 

Knin,  09. rujna 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 17. sjednicu Gradskog vijeća Grada 

Knina za dan 

 

                            15. rujna 2022. godine (četvrtak) 

                                       s  početkom  u 16:30 sati  

                      u Gradskoj vijećnici u Kninu 
 

Za sjednicu predlažem sljedeći: 

  D N E V N I  R E D 

 

1. Izvješće o radu s financijskim izvješćem za 2021. godinu društva Komunalno 

poduzeće d.o.o. 

(Izvjestitelj: Damir Velić, direktor društva Komunalno poduzeće d.o.o.) 

2. Izvješće o radu s financijskim izvješćem za 2021. godinu društva Čistoća i zelenilo 

d.o.o. 

(Izvjestitelj: Ivan Mesić, direktor društva Čistoća i zelenilo d.o.o.) 

3. Izvješće o radu s financijskim izvješćem za 2021. godinu društva Upravitelj-Knin 

d.o.o. 

(Izvjestitelj: Josip Kaić, direktor društva Upravitelj-Knin d.o.o.) 

4. Izvješće o radu s financijskim izvješćem Turističke zajednice Grada Knina za 2021. 

godinu  

(Izvjestiteljica: Tamara Milković, direktorica Turističke zajednice Grada Knina) 

5. Polugodišnje izvješće o izvršenju Programa javnih potreba udruga civilnog društva 

na području Grada Knina za period siječanj-lipanj 2022. godine 

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

                         društvene djelatnosti) 

6. Polugodišnje izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području 

Grada Knina za period siječanj-lipanj 2022. godine 

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

                         društvene djelatnosti) 

 

 



7. Polugodišnje izvješće o izvršenju Programa socijalnih davanja na području Grada 

Knina za period siječanj-lipanj 2022. godine 

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

                         društvene djelatnosti) 

8. Polugodišnje izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području 

Grada Knina za period siječanj-lipanj 2022. godine 

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

                         društvene djelatnosti) 

9. Polugodišnje izvješće o izvršenju Programa Općih javnih potreba u predškolskom 

odgoju, školstvu i visokom obrazovanju na području Grada Knina za period siječanj-

lipanj 2022. godine 

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

                         društvene djelatnosti) 

10. Polugodišnje izvješće o izvršenju Programa demografskih mjera na području Grada 

Knina za period siječanj-lipanj 2022. godine 

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

                         društvene djelatnosti) 

11. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Knina za period od 01.01. do 

30.06. 2022. godine 

            (Izvjestiteljica: Romana Stanić, službenica ovlaštena za obavljanje poslova pročelnice  

                                     Upravnog odjela za programe EU, gospodarstvo, strateško planiranje i  

                                     razvoj, financije, javnu nabavu i naplatu potraživanja) 

12. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Knina za razdoblje siječanj-lipanj 2022. 

godine 

(Izvjestitelj: Marijo Ćaćić, gradonačelnik Grada Knina) 

13. Prijedlog Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Knina 

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

                         društvene djelatnosti) 

14. Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna  (IV) Prostornog plana uređenja Grada 

Knina 

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

                    imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša) 

15. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na 

području Grada Knina 

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

                    imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša) 

16. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti – 

obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Knina 

             (Izvjestiteljica: Kristina Perić, zamjenica gradonačelnika Grada Knina – predsjednica  

                                      Stručnog povjerenstva) 

17. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih 

usluga 

(Izvjestitelj: Marijo Ćaćić, gradonačelnik Grada Knina) 

18. Izvješće o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Knina za 2021. 

godinu 

(Izvjestitelj: Marijo Ćaćić, gradonačelnik Grada Knina) 

19. Vijećnička pitanja 

 

                      PREDSJEDNIK  

                       Dragan Miličević, mag. catech. 


