
 

 

 

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE 

KLASA: 021-05/19-01/11 

URBROJ: 2182/10-01-19-1 

Knin, 6. rujna 2019. godine  

 

 

                                                                                 VIJEĆNICIMA GRADSKOG VIJEĆA  

        GRADA  KNINA 
  

 

Na temelju čl. 91. st. 1. i čl. 92. st. 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Knina (''Službeni 

vjesnik Šibensko-kninske županije'', broj 10/09, 7/10, 8/10, 3/13 i 11/13- pročišćeni tekst i 

„Službeno glasilo Grada Knina“ broj 5/18), sazivam 27. sjednicu Gradskog vijeća Grada Knina 

za dan 

 

                     13. rujna 2019. godine (petak) 

                                       s  početkom  u 15,30 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 Turističke zajednice Grada Knina za 2018. 

godinu 

(Izvjestiteljica: Matea Lozančić, direktorica TZ Grada Knina) 

2. Izvješće o stanju Društva s financijskim izvješćem Komunalnog poduzeća d.o.o. 

Knin za 2018. godinu 

(Izvjestitelj: Damir Velić, direktor Komunalnog poduzeća d.o.o. Knin) 

3. Izvješće o radu s financijskim izvješćem Upravitelja – Knin d.o.o. za 2018. godinu 

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

4. Izvješće o radu s financijskim izvješćem Čistoće i zelenilo d.o.o. Knin za 2018. 

godinu 

(Izvjestiteljica: Ivana Jelić, direktorica društva Čistoća i zelenilo d.o.o. Knin) 

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

na području grada Knina za period siječanj-lipanj 2019. godine 

 (Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za obavljanje poslova  

                         pročelnice 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 2019. godine 

 (Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za obavljanje poslova  

                         pročelnice Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti)  



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

Grada Knina za period siječanj-lipanj 2019. godine 

   (Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za obavljanje poslova  

                         pročelnice Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti) 

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

Knina za period siječanj-lipanj 2019. godine 

   (Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za obavljanje poslova  

                         pročelnice Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti) 

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

odgoju i školstvu na području Grada Knina za period siječanj-lipanj 2019. godine 

   (Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za obavljanje poslova  

                         pročelnice Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti) 

10. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Knina za 2019. godinu za 

razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine 

(Izvjestiteljica: Kristina Perić, zamjenica gradonačelnika) 

11. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Knina za razdoblje siječanj-lipanj 2019. 

godine 

  (Izvjestitelj: dr. sc. Marko Jelić, gradonačelnik Grada Knina) 

12. Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u sportu na području grada Knina za 

2019. godinu 

   (Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za obavljanje poslova  

                         pročelnice Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti) 

13. Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u kulturi na području grada Knina za 

2019. godinu 

   (Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za obavljanje poslova  

                         pročelnice Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti) 

14. Prijedlog izmjena Programa socijalnih davanja na području grada Knina za 2019. 

godinu 

   (Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za obavljanje poslova  

                         pročelnice Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti) 

15. Prijedlog izmjena Programa Općih javnih potreba u predškolskom odgoju i 

školstvu na području grada Knina za 2019. godinu 

   (Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za obavljanje poslova  

                         pročelnice Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti) 

16. Prijedlog Izmjena i dopuna II Programa građenja komunalne infrastrukture na 

području grada Knina za 2019. godinu 

  (Izvjestitelj: Ivica Brčina, službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika Upravnog  

                                 odjela za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu         

                                  okoliša) 

17. Prijedlog 1. izmjena Programa potpora poljoprivredi na području grada Knina za 

razdoblje 2019. – 2021. godina 

(Izvjestitelj: Marijo Ćaćić, zamjenik gradonačelnika) 

18. Prijedlog Drugih izmjena i dopuna Proračuna Grada Knina za 2019. godinu 

(Izvjestiteljica: Kristina Perić, zamjenica gradonačelnika) 

19. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za izračun 

plaće službenika i namještenika upravnih tijela Grada Knina 

  (Izvjestiteljica: Kristina Perić, zamjenica gradonačelnika) 

20. Prijedlog I. izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 

Dječjeg vrtića CVRČAK Knin 

  (Izvjestiteljica: Kristina Perić, zamjenica gradonačelnika) 



21. Prijedlog Odluke o komunalnom redu 

  (Izvjestitelj: Ivica Brčina, službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika Upravnog  

                     odjela za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu  

                     okoliša) 

22. Prijedlog Odluke o davanju reciklažnog dvorišta na upravljanje 

  (Izvjestitelj: Ivica Brčina, službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika Upravnog  

                     odjela za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu  

                     okoliša) 

23. Prijedlog Odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana 

uređenja „Novi centar“ 

  (Izvjestitelj: Ivica Brčina, službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika Upravnog  

                     odjela za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu  

                     okoliša) 

24. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Ex vojarna Krka“ 

  (Izvjestitelj: Ivica Brčina, službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika Upravnog  

                     odjela za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu  

                     okoliša) 

25. Prijedlog Odluke o pristupanju Grada Knina Udruzi Lokalna akcijska grupa 

„KRKA“ 

  (Izvjestitelj: Marijo Ćaćić, zamjenik gradonačelnika) 

26. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o kupoprodaji 

nekretnine 

  (Izvjestitelj: Marijo Ćaćić, zamjenik gradonačelnika) 

27. Prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda 

  (Izvjestitelj: Marijo Ćaćić, zamjenik gradonačelnika) 

28. Vijećnička pitanja 

 

  

 

  PREDSJEDNICA  

 

                       Vedrana Požar, struč.spec.oec., v.r. 


