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GRADSKO VIJEĆE
PRORAČUN
IZMJENE i dopune proračuna Grada Knina
za 2017. godinu – Rebalans……………………………………………....…...(br.5.str.3)
DRUGE IZMJENE i dopune proračuna Grada Knina za 2017. godinu
—Rebalans II…………………………………………………………….……(br.9.str.3)
IZMJENA i dopuna III Proračuna Grada Knina
za 2017. g. Rebalans 2………………………………………………..…..…....(br.12.str.10)
PRORAČUN Grada Knina za 2018. godinu i projekcije
za 2019. i 2020. godinu………………………………………………...……...(br.12.str.29)

ODLUKE
ODLUKA o donošenju Programa izgradnje
Poduzetničke zone „Oćestovo“……………………….………………..……..(br.4.str.2)
ODLUKA o grobljima na području Grada Knina………………………….....(br.4.str.35)
ODLUKA o izmjeni Odluke o koeficijentima za
obračun plaće službenika i namještenika…………………………….……......(br.4.str.43)
ODLUKA o osnivanju Narodne knjižnice Knin u Kninu………………...…..(br.4.str.46)
ODLUKA o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu
djece u Dječji vrtić „Cvrčak“ Knin za radnu 2017./2018. godinu..………...…(br.5.str.15)
ODLUKA o davanju suglasnosti za pokretanje postupka
nabave raznih prehrambenih namirnica za potrebe Dječjeg
vrtića ''Cvrčak'' Knin za 2017. godinu…………………………………....……(br.5.str.17)
ODLUKA o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana
uređenja „Istočno od gospodarske zone Lužine u Kninu”……………….....…(br.5.str.18)
ODLUKA o provođenju postupka stavljanja izvan snage
Detaljnog plana uređenja „Gospodarske zone (K2) i zone
mješovite namjene (M2) Marića bare“ u Kninu …………………...….…...….(br.5.str.22)
ODLUKA o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Knin…..……(br.5.str.26)
ODLUKA o određivanju pravnih osoba od interesa za
sustav civilne zaštite na području grada Knina……………….…………….….(br.5.str.39)
ODLUKA o prihvaćanju Intervencijskog plana grada
Knina i Sporazuma o provedbi Intervencijskog plana grada Knina……..……..(br.5.str.41)
ODLUKA o izradi ciljanih izmjena i dopuna (IV) Generalnog
urbanističkog plana Grada Knina………….…………………………….…….(br.5.str.144)
ODLUKA o davanju suglasnosti za sklapanje Sporazuma
o obročnoj otplati duga sa „Cestama Šibenik“ d.o.o. ………………...………(br.7.str.2)
ODLUKA o gradskim porezima grada Knina………………………………....(br.7.str.3)
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ODLUKA o naknadi za rad gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika
Grada Knina koji dužnost obnašaju volonterski
(bez zasnivanja radnog odnosa)…………………………………………..…….(br.7.str.7)
ODLUKA o načinu sufinanciranja aktivnosti u postupku
osnivanja zemljišne knjige za k.o. Knin………………………………………..(br.7.str.9)
ODLUKA o prihvaćanju darovanja nekretnine Gradu Kninu koje
u naravi predstavljaju zemljišta na kojem je izrađen Dječji vrtić
“Cvrčak” Knin s pratećim sadržajem………………….…………………….....(br.9.str.18)
ODLUKA o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje
dimnjačarskih poslova na području Grada Knina………………………..…….(br.9.str.20)
ODLUKA o izradi izmjena i dopuna (IV) Generalnog
urbanističkog plana Grada Knina…………………………….………….……..(br.9.str.22)
ODLUKA o razrješenju ravnateljice Dječjeg vrtića “Cvrčak” Knin…….…….(br.11.str.13)
ODLUKA o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnateljice
Dječjeg vrtića “Cvrčak” Knin……………………………………………….…(br.11.str.15)
ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava
iz Proračuna Grada Knina za 2017. godinu za redovito godišnje financiranje
političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Knina….………....(br.12.str.8)
ODLUKA o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Knina
za 2018. godinu za redovito godišnje financiranje političkih stranaka
zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Knina i članova Gradskog vijeća
Grada Knina izabranih s liste grupe birača……………………….………...…(br.12.str.24)
ODLUKA o određivanju nagrade za rad članovima Vijeća srpske
nacionalne manjine Grada Knina za 2018. godinu………..………………..….(br.12.str.26)
ODLUKA o izvršenju Proračuna Grada Knina za 2018. godinu………….…..(br.12.str.41)
ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna
(III) Prostornog plana uređenja Grada Knina……...…………………………..(br.12.str.51)
ODLUKA o izmjeni Odluke o osnivanju Partnerskog vijeća za izradu
i provedbu Strategije razvoja grada Knina za razdoblje
2016. – 2021. godine……………………………………………………….….(br.12.str.52)
ODLUKA Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika
koji se financiraju iz Proračuna Grada Knina…………………………....……(br.12.str.53)
ODLUKA o stavljanju izvan snage DPU „Gospodarske zone (K2)
i zone mješovite namjene (M2) Marića bare“…………………………….…...(br.12.str.56)
ODLUKA o stavljanju izvan snage DPU „Istočno od gospodarske
zone Lužine u Kninu“……………………………………………………...….(br.12.str.57)
ODLUKA o komunalnoj naknadi………………………………………..……(br.12.str.58)
ODLUKA o davanju suglasnosti za sklapanje upravnog ugovora
o obročnoj otplati duga s Vjetroelektranom Ljubač d.o.o……………....……..(br.12.str.64)
ODLUKA o pokretanju postupka nabave autocisterne…….…………….……(br.12.str.65)
ODLUKA o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju za javni
linijski prijevoz putnika u cestovnom prometu na području
Grada Knina……………………………………………………………...……(br.12.str.66)
ODLUKA o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Knina……...….(br.12.str.75)
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IZMJENE i dopune Programa socijalnih davanja na području
grada Knina za 2017. godinu ……………………….…………………………(br.9.str.14)
IZMJENE Programa javnih potreba u kulturi na području grada
Knina za 2017. godinu……………………………………...………………….(br.9.str.16)
IZMJENE i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u gradu Kninu za 2017. godinu……………………………...….(br.9.str.17)
PROGRAM Javnih potreba udruga civilnog društva na području
Grada Knina za 2018. godinu……………...………………………………….(br.11.str.2)
PROGRAM Javnih potreba u kulturi na području Grada Knina
za 2018. godinu…………………………………………..………………..….(br.11.str.4)
PROGRAM Socijalnih davanja na području Grada Knina
za 2018. godinu……………………………………………………………….(br.11.str.7)
PROGRAM Javnih potreba u sportu na području Grada Knina
za 2018. godinu…………………………………………….…………...…….(br.11.str.11)
IZMJENE II Programa gradnje objekata i uređaja Komunalne
infrastrukture u Gradu Kninu za 2017. godin………………………………....(br.12.str.4)
IZMJENE i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture
u Gradu Kninu za 2017. godinu…………………….………………………....(br.12.str.5)
PROGRAM gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
u gradu Kninu za 2018. godine………..…………………………………....…(br.12.str.18)
PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture u gradu
Kninu za 2018. godinu…………………………………………..………...….(br.12.str.19)
PROGRAM javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske
gorske službe spašavanja Stanice Šibenik za 2018. godinu……..………...….(br.12.str.27)
RJEŠENJA
RJEŠENJE o dopuni Rješenja o imenovanju ravnateljice
Narodne knjižnice Knin….…………………………………………….……...(br.4.str.44)
RJEŠENJE o izboru predsjednice Gradskog vijeća
Grada Knina………………………………………………………….……..…(br.6.str.2)
RJEŠENJE o izboru podpredsjednika Gradskog vijeća
Grada Knina…………………………………………………………...………(br.6.str.3)
RJEŠENJE o izboru Mandatnog povjerenstva Gradskog vijeća
Grada Knina…………………………………………………………………...(br.6.str.4)
RJEŠENJE o izboru Odbora za izbor i imenovanje Gradskog vijeća
Grada Knina…………………………………………………………………...(br.6.str.5)
RJEŠENJE o izboru Odbora Statut, Poslovnik i propise
Gradskog vijeća Grada Knina…………………………………………………(br.6.str.6)
RJEŠENJE o izboru Odbora financije i proračun Gradskog vijeća
Grada Knina……………………………………………………...………...….(br.6.str.7)
RJEŠENJE o prestanku mandata vijećnika Gradskog vijeća
Grada Knina, zbog podnesene ostavke i početku obnašanja vijećničke
dužnosti zamjenika vijećnika…………………………………...……………..(br.9.str.49)
RJEŠENJE o mirovanju mandata vijećnice Gradskog vijeća
Grada Knina, zbog podnesene obavijesti o mirovanju mandata i
početku obnašanja vijećničke dužnosti zamjenika vijećnice.……………..…..(br.9.str.50)
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RJEŠENJE o imenovanju članova Povjerenstva za procjenu
šteta od elementarnih nepogoda Grada Knina…………………….…………..(br.9.str.51)
ZAKLJUČCI
ZAKLJUČAK o usvajanju Mjera zaštite i spašavanja u
nepovoljnim uvjetima 2016./2017. godine na području
grada Knina……………….………………………………………...…………(br.4.str.44)
ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu s financijskim izvješćem
Kninskog muzeja Knin za 2016. godinu…………...…………………..……..(br.5.str.148
ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća radu financijskim izvješćem
Pučkog otvorenog učilišta Knin za 2016. godinu……………………………(br.5.str.149)
ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu s financijskim
izvješćem Javne vatrogasne postrojbe Grada Knina za 2016. godinu…..…...(br.5.str.150)
ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o odgojno-obrazovnom
radu s financijskim izvješćem Dječjeg vrtića ,Cvrčak'' Knin za
2016. godinu……………………………………………………………….....(br.5.str.151)
ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu s financijskim
izvješćem Narodne knjižnice Knin za 2016. godinu…………………………(br.5.str.152)
ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu i financijsko
izvješće Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Knina za
2016. godinu……………………………………………………………….…(br.5.str.153)
ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa
gradnje objekata i uređaja infrastrukture u gradu Kninu za
2016. godinu……………………………………………………………....…(br.5.str.154)
ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa
održavanja komunalne infrastrukture u gradu Kninu za
2016. godinu……...…………………………………………………...……..(br.5.str.155)
ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa
socijalnih davanja na području grada Knina za 2016. god……………..……(br.5.str.156)
ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa
javnih potreba u kulturi na području grada Knina s financijskim
planom za 2016. godinu…………………………………………..………….(br.5.str.157)
ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa
javnih potreba u sportu na području grada Knina za
2016. godinu……………………………….……………………………...…(br.5.str.158)
ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa
javnih potreba u financiranju udruga civilnog društva na području
grada Knina za 2016. godinu……………………………………….………..(br.5.str.159)
ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Pododsjeka
za komunalno redarstvo u 2016. godini………..…………………………….(br.5.str.160)
ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana
gospodarenja otpadom grada Knina u 2016. godini………………...…...…..(br.5.str.161)
ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju proračuna
Grada Knina za 2016. godinu……………..…………………………...…….(br.5.str.162)
ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika
Grada Knina za razdoblje srpanj-prosinac 2016. godine…………………….(br.5.str.178)
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ZAKLJUČAK o primanju k znanju Izvješća Mandatnog
povjerenstva o provedenim izborima i verifikaciji mandata vijećnika..……..(br.6.str.8)
ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća društva ‘’Komunalno
poduzeće d.o.o. Knin’’ o stanju društva s financijskim izvješćem
za 2016. godinu………………………………………………..…………..…(br.7.str.11)
ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća društva „Upravitelj – Knin d.o.o.“
o radu s financijskim izvješćem za 2016. godinu…………………..………..(br.7.str.12)
ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća društva „Čistoća i zelenilo d.o.o.“
Knin o stanju društva s financijskim izvješćem za 2016. godinu..………….(br.7.str.13)
ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća Turističke zajednice Grada Knina
o radu i financijsko izvješće za 2016. godinu………………………………..(br.7.str.14)
ZAKLJUČAK o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o izvršenju
proračuna Grada Knina za 2017. godinu………………………………….....(br.9.str.27)
ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o radu gradonačelnika
Grada Knina za razdoblje siječanj-lipanj 2017. godine…………………...…(br.9.str.44)
ZAKLJUČAK o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o izvršenju
Programa socijalnih davanja na području grada Knina
za 2017. godinu…………………………………………...………………….(br.9.str.45)
ZAKLJUČAK o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o
izvršenju Programa javnih potreba udruga civilnog društva na području
grada Knina…………………………………………………….………….…(br.9.str.46)
ZAKLJUČAK o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o
izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području grada
Knina za 2017. godinu …………………………………………………....…(br.9.str.47)
ZAKLJUČAK o prihvaćanju Polugodišnje izvješća o izvršenju
Programa javnih potreba u kulturi na području grada Knina
za 2017. godinu………………………….………………..…………...….....(br.9.str.48)
ZAKLJUČAK o prethodnoj suglasnosti na prijedlog Izmjene
Pravilnika o radu Kninskog muzeja………….………………………….......(br.12.str.68)
ZAKLJUČAK o prethodnoj suglasnosti na prijedlog Odluke
o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu zaposlenika Pučkog
otvornog učilišta Knin……………………………………………….……...(br.12.str.69)
ZAKLJUČAK o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog Izmjena
i dopuna Statuta Dječjeg vrtića „Cvrčak“ Knin……………………..……...(br.12.str.70)
ZAKLJUČAK o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog Izmjene
i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg
vrtića „Cvrčak“ Knin………………………………………………………..(br.12.str.71)
ZAKLJUČAK o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog Izmjena i
dopuna Pravilnika o radu Dječjeg vrtića ‘’Cvrčak’’ Knin..…………….......(br.12.str.72)
ZAKLJUČAK o ne usvajanju prijedloga Odluke o ustrojstvu
i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Knina…….……….……(br.12.str.73)
ZAKLJUČAK o usvajanju Godišnje analiza stanja u 2017. godini
i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području grada Knina
za 2018. godinu……………………………………………………….……..(br.12.str.74)
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ODLUKA o izmjeni Odluke o određivanju službenika
za informiranje…………………………………………………………..……..(br.1.str.2)
ODLUKA o imenovanju predstavnika Grada Knina u Skupštinu
trgovačkog Društva Komunalno poduzeće d.o.o. Knin…………...….………..(br.6.str.11)
ODLUKA o imenovanju predstavnika Grada Knina u
Skupštinu trgovačkog Društva Upravitelj d.o.o. za upravljanje zgradama
i tržnicama na malo, Knin………………………………………………...……(br.6.str.12)
ODLUKA o imenovanju predstavnika Grada Knina u Skupštinu
trgovačkog Društva Čistoća i zelenilo d.o.o. Knin…………..………………...(br.6.str.13)
ODLUKA izmjeni Odluke o određivanju službenika za informiranje…...……(br.8.str.12)
ODLUKA o uvođenju Riznice Grada Knina…………………………………..(br.10.str.15)
ODLUKA o izradi Procjene rizika od velikih nesreća za
područje Grada Knina……………………………...…………………………..(br.10.str.20)
PLANOVI

•

PLAN PRIJMA u službu u upravna tijela Grada Knina za 2017. godinu……...(br.3.str.2)
PRAVILNICI

•
•
•
•

PRAVILNIK o evidenciji prisutnosti na radu zaposlenika u tijelima
gradske uprave Grada Knina i o evidentiranju stranaka ……………………...(br.3.str.7)
PRAVILNIK o naknadama za reklamiranje na području
grada Knina………………………………………………………………..…..(br.5.str.179)
PRAVILNIK o zaštiti i obradi arhivskoga i registraturnog
gradiva Grada Knina…………………………………………………..………(br.9.str.52)
PRAVILNIK o popisu imovine i obveza Grada Knina
te postupanju službenika, namještenika i dužnosnika s imovinom koju
su preuzeli na korištenje…..………………………………………………..….(br.10.str.2)
POSLOVNICI

•
•
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POSLOVNIK o radu Gradonačelnika…………………………………………(br.8.str.2)
POSLOVNIK o radu Gradonačelnika…………………………………………(br.9.str.73)
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RJEŠENJA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RJEŠENJE o utvrđivanju brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca
akata u uredskom poslovanju tijela Grada Knina………………………….…. (br.1.str.3)
RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Grada Knina u Upravno
vijeće Dječjeg vrtića “Cvrčak”Knin………………………………..…….……(br.8.str.13)
RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Grada Knina u Upravno
vijeće Kninskog muzeja Knin………………...……………………………….(br.8.str.14)
RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Grada u Upravno vijeće
Pučkog otvorenog učilišta Knin……………………………………………….(br.8.str.15)
RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Grada Knina u Upravno vijeće
Narodne knjižnice Knin………………………………….……………………(br.8.str.16)
RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Grada Knina u Upravno
vijeće Dječjeg vrtića „Cvrčak“ Knin…………:::::………………………...….(br.9.str.83)
RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Grada u Upravno vijeće
Pučkog otvorenog učilišta Knin………….…………………………………….(br.9.str.84)
RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Grada Knina u Upravno
vijeće Narodne knjižnice Knin………………………………::……………….(br.9.str.85)
RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Grada Knina u Upravno
vijeće Kninskog muzeja Knin……………………………………………...…..(br.9.str.86)
ISPRAVAK RJEŠENJA o imenovanju predstavnika Grada Knina
u Upravno vijeće Kninskog muzeja Knin…………………………...………....(br.9.str.87)
RJEŠENJE o razrješenju predstavnika Grada Knina u Upravnom
vijeću Dječjeg vrtića „Cvrčak“ Knin………….………………..……………...(br.9.str.88)
RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Grada Knina u Upravno
vijeće Dječjeg vrtića „Cvrčak“ Knin………….………………………….……(br.9.str.89)
RJEŠENJE o razrješenju člana predstavnika Grada Knina u Upravnom
vijeću Dječjeg vrtića „Cvrčak“ Knin i imenovanju novog člana…..………….(br.10.str.19)
ZAKLJUČCI

•

ZAKLJUČAK o raspodjeli sredstava iz Proračuna Grada Knina za 2017.
godinu - Program javnih potreba u sportu……………………………………..(br.2.str.2)

Izdavač: GRAD KNIN, dr. Franje Tuđmana 2, 22300 Knin
Uredništvo: Kristina Perić, struč.spec.oec., Sanda Petrović Brnić, dipl.iur., Tatjana Plavčić, struč.spec.oec.
tel: 022/664-410, fax 022/660-445
e-pošta: grad@knin.hr, web: www.knin.hr
Tisak: Grad Knin
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