GRADONAČELNIK
KLASA: 034-06/19-01/1
URBROJ: 2182/10-02-19-1
Knin, 3. rujna 2019. godine
Gradonačelnik Grada Knina na temelju članka 47. stavka 1. Statuta Grada Knina
(„Službeni vjesnik Šibensko kninske županije“, broj: 7/09, 3/13 i 11/13 - pročišćeni tekst i
„Službeno glasilo Grada Knina“, broj 4/14, 2/18, 6/18 – pročišćeni tekst i 8/19), p o d n o s i

IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA GRADA KNINA
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - LIPANJ 2019. GODINE
Poštovane vijećnice, poštovani vijećnici Gradskog vijeća Grada Knina,
u nastavku Vam podnosim skraćeno Izvješće gradonačelnika Grada Knina o radu u
razdoblju siječanj - lipanj 2019. godine.
I.

GRADSKO VIJEĆE

U razdoblju siječanj – lipanj 2019. godine, održano je sedam (7) sjednica Gradskog
vijeća (6 radnih i 1 tematska), s ukupno 46 točaka dnevnog reda (bez vijećničkih pitanja) te su na
prijedlog gradonačelnika Grada Knina i drugih ovlaštenih predlagatelja doneseni sljedeći akti
Gradskog vijeća:


na 18. sjednici održanoj 30. siječnja 2019.

-

doneseni akti:
Odluka o usvajanju Strategije razvoja Grada Knina 2018.-2023.
Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu u sobama, apartmanima i kućama za odmor
na području Grada Knina
Odluka o davanju suglasnosti za provedbu postupka raspolaganja opremom restorana na
kninskoj tvrđavi
Odluka o komunalnoj naknadi
Odluka o komunalnom doprinosu
Odluka o davanju suglasnosti za nabavu lož ulja za potrebe Dječjeg vrtića CVRČAK
Knin za 2019.
Odluka o davanju suglasnosti za darovanje vozila marke TOYOTA HILUX

usvojena:
Godišnja analiza stanja u 2018. i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području
Grada Knina za 2019.
na 19. sjednici održanoj 25. veljače 2019.



-

doneseni akti:
Odluka o darovanju opreme Dječjem vrtiću CVRČAK Knin

-



na 20. sjednici održanoj 28. ožujka 2019.

-

doneseni akti:
Odluka o pokretanju postupka biranja članova Savjeta mladih Grada Knina i njihovih
zamjenika i objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova
Savjeta mladih Grada Knina
Odluka 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
Program potpora gospodarstvu grada Knina u 2019.
Program potpora poljoprivredi na području grada Knina za razdoblje 2019. - 2021.
Program potpore razvoju turističke ponude na području grada Knina u 2019.

-

usvojeno izvješće:
o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Knina za 2018.

-

-



21. tematska sjednica održana 8. travnja 2019.



Odluka o davanju na upravljanje i korištenje nekretnine označne kao „čest.zgr. 511, K.O.
Kninsko polje“

na temu:
Stanje u Općoj i veteranskoj bolnici „Hrvatski ponos“ Knin

na 22. sjednici održanoj 22. travnja 2019.
doneseni akti:
- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Knina
- Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić CVRČAK Knin
- Rješenje o razrješenju ravnateljice Dječjeg vrtića „Cvrčak“ Knin (u ponovnom postupku
po Presudi i Rješenju Upravnog suda u Splitu, posl. broj: UsIrs-12/18-14)



na 23. sjednici održanoj 30. travnja 2019.

-

-

doneseni akti:
Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Knina za 2018.
Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području grada Knina
za 2019.
Izmjene Programa potpora gospodarstvu Grada Knina u 2019. godini - POTPORE 2019.
Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Knina za 2019.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada
Knina 2019. godinu za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u
Gradskom vijeću Grada Knina i članova Gradskog vijeća Grada Knina izabranih s liste
grupe birača
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Narodne knjižnice Knin u Kninu
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-

-

usvojeno godišnje izvješće:
o radu Pučkog otvorenog učilišta Knin i financijsko izvješće za 2018.
o radu Narodne knjižnice Knin i financijsko izvješće za 2018.
o radu Kninskog muzeja i financijsko izvješće za 2018.
o realizaciji odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića CVRČAK Knin i financijsko
izvješće za 2018.
o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Knina i financijsko izvješće za 2018.
o radu Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Knina i financijsko izvješće za 2018.
o izvršenju Programa javnih potreba udruga civilnog društva na području grada Knina za
2018.
o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području grada Knina za 2018.
o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Grada Knina za 2018.
o izvršenju Programa socijalnih davanja na području Grada Knina za 2018.
o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Kninu za 2018.
o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu
Kninu za 2018.
o izvršenju Proračuna Grada Knina za 2018.
o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala Grada Knina u 2018.
o trošenju sredstava proračunske zalihe Grada Knina u 2018.
o danim jamstvima i izdatcima po jamstvima Grada Knina u 2018.

-

te polugodišnje izvješće:
o radu gradonačelnika Grada Knina za razdoblje srpanj – prosinac 2018.

-



na 24. sjednici održanoj 27. svibnja 2019.

-


II.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi izmjena i dopuna (IV) Generalnog
urbanističkog plana uređenja Grada Knina
Odluka o izradi izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Grada Knina
Odluka o donošenju Plana zaštite od požara za područje grada Knina

doneseni akti:
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Knina
Odluka o davanju suglasnosti društvu „Čistoća i zelenilo“ d.o.o. za dugoročno
zaduživanje putem financijskog leasinga
Odluke o dodjeli priznanja Grada Knina za 2019.
Ponovljeni Javni poziv za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih Grada Knina i
njihove zamjenike

25. svečana sjednica održana 12. lipnja 2019.
KOLEGIJ GRADONAČELNIKA

U navedenom razdoblju održavani su kolegiji gradonačelnika na kojima se raspravljalo o
tekućim poslovima iz nadležnosti upravnih odjela.
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III.

U navedenom vremenskom razdoblju rad UPRAVNOG ODJELA ZA LOKALNU
SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI može se promatrati kroz slijedeće
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,
stručni i administrativni poslovi u svezi pripreme i organiziranja sjednica Gradskog vijeća i
njihovih radnih tijela te informiranje javnosti,
izrada donesenih akata Gradskog vijeća, organiziranje njihove objave i dostava nadležnim
tijelima i subjektima radi izvršenja.

2. Poslovi Odjela iz područja kadrovskih poslova:








izrađen je ukupno 181 akt iz područja rada službenika i namještenika i to: 3 rješenja o prijmu
u službu, 5 rješenja o rasporedu, 1 rješenje o premještaju, 1 rješenje o imenovanju mentora,
18 rješenja o pravu na naknadu za prekovremeni rad, 32 rješenja o ocjenjivanju, 35 rješenja
o korištenju godišnjeg odmora, 2 rješenja o obavljanju dodatnog posla, 12 rješenja o
uvećanju koeficijenta za dodatni rad na EU projektima, 7 rješenja o plaćenom dopustu, 2
rješenja za jubilarnu nagradu, 2 rješenja za pomoć, 22 pisana naloga za prekovremeni i 12
naloga za dodatni rad na EU projektima, 1 sporazum o premještaju službenika, 1 rješenje o
odgodi roka za polaganje državnog stručnog ispita, 19 uputnica (obrazac RA-1) za liječnički
pregled na medicini rada, 1 prijava službenika na tečaj za arhivara, 1 prijava službenika za
polaganje ispita za arhivara, 3 potvrde o zaposlenju, 1 suglasnost za korištenje roditeljskog
dopusta
priprema i izrada ugovora o radu na određeno vrijeme za zaposlene na javnim radovima, uz
prijave o početku i prestanku osiguranja kod HZMO i HZZO
redovito vođenje i ažuriranje kadrovskih evidencija zaposlenika
provedeni su postupci za prijam u službu:
- na određeno vrijeme u Upravni odjel za financije, gospodarstvo i EU fondove: vježbenika
za obavljanje vježbeničke prakse za radno mjesto višeg stručnog suradnika za EU
fondove i
referenta za likvidacijsko-blagajničke i knjigovodstvene poslove
- na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti:
višeg savjetnika za poslove predstavničkog i izvršnog tijela, službeničke poslove i
poslove protokola
priprema i izrada sljedećih akata: Izmjena Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada
Knina, Plan prijma u upravna tijela Grada Knina u 2019., Odluka rasporedu radnog vremena
i uredovnom vremenu za rad sa strankama u upravnim tijelima Grada Knina, Odluka o isplati
jednokratnog dodatka na plaću (stimulacije) službenicima i namještenicima Grada Knina za
ocijenjeni rad u 2018. godini, Pravilnik o radu službenika i namještenika upravnih tijela
Grada Knina, Pravilnik o izmjeni Pravilnika o radu službenika i namještenika upravnih tijela
Grada Knina, Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika upravnih tijela Grada
Knina, Pravilnik o dodatku za uspješnost u radu službenika i namještenika upravnih tijela
Grada Knina, Odluka o deponiranju potpisa i parafa službenika upravnih tijela Grada Knina,
Plan korištenja godišnjeg odmora za službenike i namještenike za 2019. godinu.

3. Poslovi Odjela vezani uz javnu nabavu i Proračun:
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U izvještajnom periodu provedena su tri postupka javne nabave i jedan postupak
dodjeljivanje 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,
Pokrenuta su još dva postupka javne nabave, jedan postupak male vrijednosti i jedan
postupak velike vrijednosti,
13 postupka jednostavne nabave sukladno Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne
nabave procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna odnosno 500.000,00 kuna,
Redovito ažuriranje Izjava o sukobu interesa, plana nabave, objava ugovora o javnoj nabavi,
Odluka o odabiru ili Odluka o poništenju,
Ažuriran, objavljen Registar ugovora o javnoj nabavi na internetskoj stranici Grada Knina i
u EOJN (16.05.2019. godine),
Rad na Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Knina za 2019. godinu – Rebalans I,
Praćenje realizacije proračuna po pozicijama za Upravni odjel i proračunske korisnike,
Redovito pisanje, evidentiranje i slanje narudžbenica (ukupno 205 narudžbenica) te
zaprimanje, evidentiranje i praćenje zahtjeva za plaćanje računa, kao i za plaću proračunskih
korisnika (5 proračunskih korisnika), ažuriranje tablica ''Zahtjeva za plaćanje'' s promjenama
proračuna, usmena i pismena korespodencija s proračunskim korisnicima u vezi sa
Zahtjevima za doznaku sredstava, odobravanje zaprimljenih Zahtjeva za plaćanje
proračunskih korisnika putem programa Lokalne riznice proračuna,
Sačinjeno i poslano Godišnje izvješće o nepravilnostima za 2018. godinu.

4. Poslovi Odjela vezani uz kulturu, sport, suradnju s civilnim udrugama i
socijalnim davanjima Grada:


Grad je i u ovom izvještajnom periodu pokazao svoju socijalnu i društvenu osviještenost
kroz iznalaženje načina za pomoći najugroženijim članovima društva, kroz dodjeljivanje
jednokratnih pomoći najugroženijim pojedincima i obiteljima te za slučajeve nepogoda,
težih bolesti i slično, zatim kroz stimuliranje pronatalitetne politike, kao i kroz pomoć
zajednici u cjelini na način davanja donacija te kroz sufinanciranje programa i projekata
udruga, škola, bolnice i slično. Tijekom prvih šest mjeseci ove godine samo za Udrugu
osoba s invaliditetom „Sveti Bartolomej“ osigurana su sredstva u iznosu od 96.932,25 kuna
za rad pomoćnika u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju te 80.000,00 kuna za akciju „Žuti
kombi sreće, za male i malo veće“; Općoj i veteranskoj bolnici „Hrvatski ponos“ donirana
su sredstva u iznosu od cca 300.000,00 kuna; Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika
donirana su sredstva u iznosu od 150.000,00 kuna za arheološka istraživanja na lokalitetu
Kapitul kod Knina; Srednjoj strukovnoj školi Kralja Zvonimira donirana su sredstva u
iznosu od 11.000,00 kuna za maturalnu zabavu, 40.000,00 kuna za nabavu opreme za
učionice i energetsko opremanje CARNET mreže i internetskih usluga, 15.000,00 kuna za
nabavu knjižnih naslova i dijela inventara za školsku knjižnicu; Srednjoj školi Lovre Monti
donirana su sredstva u iznosu 100.000,00 kuna za obnovu i rekonstrukciju sanitarnih
čvorova u školi; 70.000,00 kuna donirano je OŠ Domovinske zahvalnosti za kupnju
namještaja za informatičku učionicu; Samostanu sv. Ante Padovanski donirano je 70.000,00
kuna za nabavku klasičnih orgulja te 50.000,00 kuna za predstavu „Muka Gospodina našega
Isusa Krista“; izdvajana su sredstva za karitativne pomoći, za sportske klubove, vjerske
zajednice i mnoge druge.

IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA GRADA KNINA
za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine

Stranica 5



Kroz izvještajni period, iz nadležnosti Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene
djelatnosti, provodi se pet programa: Program sporta, Program civilnih udruga, Program
kulture, Socijalni program i Program Općih javnih potreba u predškolskom odgoju i
školstvu:
- kroz Program sporta Zajednici sportova Grada Knina već su prebačena sredstva za
sufinanciranje programa sportskih udruga u iznosu od 550.000,00 kuna; 70.000,00 kuna
na ime suradnje s Hrvatskim olimpijskim odborom te su potpisani ugovori za 6 sportskih
stipendija;
- kroz Program civilnih udruga zaključeni su ugovori o sufinanciranju programa i projekata
s udrugama: Ekološka udruga “Krka” (20.000,00 kuna), Udruga umirovljenika Grada
Knina (15.000,00 kuna), Udruga Zvonimir (7.000,00 kuna), Gradsko društvo Crvenog
križa Knin (200.000,00 kuna) plus sredstva za redovito financiranje sukladno zakonu u
iznosu od 100.000,00 kuna; Udruga osoba s invaliditetom “Sveti Bartolomej” (dva
programa u ukupnom iznosu od 65.700,00 kuna), Zajednica Hrvata BiH ŠKŽ (7.000,00
kuna), Obrazovno-kulturna udruga Porta (2.300,00 kuna), ŠKUGL Dinara (8.000,00
kuna), Udruga “Naše ognjište” (20.000,00 kuna), UNHR “Sinovi Oluje” (10.000,00
kuna), MK “Oluji jahači” Knin (15.000,00 kuna) te braniteljske udruge: Udruga
pripadnika HVO-a (8.000,00 kuna), HVIDR-a Knin (19.000,00 kuna), Udruga
dragovoljaca i veterana HVO-a Knin (7.000,00 kuna), Udruga hrvatskih ratnih veteran
“Kninska bojna” (15.000,00 kuna) i Udruga Prvi hrvatski redarstvenik (11.000,00 kuna);
- kroz Program kulture zaključeni su ugovori o sufinanciranju programa i projekata s
udrugama: KUD “Kralj Zvonimir” (20.500,00 kuna), Ekološka udruga “Krka” (15.000,00
kuna), HKD “Napredak” (25.000,00 kuna), Udruga kreativnog alternativnog razvoja
culture “Atribut” (25.000,00 kuna) i Obrazovno-kulturna udruga Porta (14.500,00 kuna);
- od održanih kulturnih priredbi za istaći je izvedbu predstave “Dame biraju” Alteatra
Sarajevo, koncert glazbenog sastava “Crvena jabuka” i Jella & Jelenini te u sklopu King
festa nastup grupe Psihomodo Pop;
- kroz Program Općih javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu, sufinancira se
prijevoz učenika srednjih škola koji nastavu pohađaju u Šibeniku, prijevoz učenika
srednjih škola iz Golubića te prijevoz predškolske djece;
- kroz Socijalni program, među ostalim, financirale su se gradske stipendije i to 11
učeničkih stipendija u iznosu od 500,00 kuna mjesečno i 17 studentskih stipendija u
iznosu od 1.000,00 kuna mjesečno; pomoći za rođenje djeteta (riješeno je ukupno 46
zahtjeva); zahtjevi za jednokratne pomoći obiteljima i dr.






Početkom svibnja u Kninu je organizirana međunarodna likovna kolonija kao jedan vid
suradnje nastale potpisivanjem Sporazum o suradnji s nezavisnim univerzitetom Banja
Luka.
Također, potpisan je Sporazum o suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu te s Javnom ustanovom
„Nacionalni park Krka“.
Velika pažnja se posvećuje i edukaciji zaposlenika gradske uprave, slijedom čega je, između
ostalog, organiziran i četverodnevni trening „Timski rad i uspješna poslovna komunikacija“
za zaposlenike.
 Tijekom izvještajnog perioda izvršene su pripreme za program Ljetna škola Domovina,
koji je organizirao Središnji ured za Hrvate izvan RH, a u organizaciju kojega se, po
pozivu, uključio i Grad Knin te je u mjesecu srpnju u našem Gradu boravilo više od 45
hrvatskih iseljenika u dobi od 18 do 30 godina, najvećim dijelom iz SAD-a i Kanade, što se
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pokazalo kao izvrsna prilika da naši mladi iseljenici kroz bogat program u trajanju od 16
dana upoznaju Hrvatsku, a za tri dana boravka u Kninu upoznaju naš Grad, našu baštinu i
tradiciju.

5. Ostali poslovi Odjela u izvještajnom razdoblju:


























savjetodavni poslovi iz djelokruga Odjela vezani za nadležnost predstavničkog i izvršnog
tijela te redovita suradnja s drugim upravnim tijelima s tim u vezi,
proučavanje i stručna obrada najsloženijih pravnih pitanja iz nadležnosti Odjela te davanje
stručnih mišljenja o istima,
pravno savjetodavni poslovi u pripremi nacrta i prijedloga općih akata za Gradsko vijeće i
Gradonačelnika te briga o njihovoj usklađenosti sa zakonom, Statutom i drugim propisima,
sudjelovanje u pripremama za organiziranje proslave obilježavanja Dana Grada,
obavljanje poslova za Kulturno vijeće Grada Knina,
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,
primanje i rad sa strankama,
organiziranje protokolarnih primanja i drugih sastanka za potrebe Gradonačelnika i
zamjenika Gradonačelnika,
izrada ugovora o djelu, ugovora o donacijama, ugovora o sufinanciranju, ugovora o
poslovnoj suradnji, sporazuma s dobavljačima, zaključaka, odluka i drugih pravnih akata,
vođenje evidencije i rješavanje po zahtjevima za jednokratnu novčanu pomoć i po zahtjevima
za rođenje djeteta,
poslovi vezani uz zaštitu dostojanstva zaposlenika gradske uprave Grada Knina,
izrada nacrta i prijedloga akata za Gradonačelnika, iz nadležnosti Upravnog odjela,
stručni i administrativni poslovi oko zaprimanja zahtjeva za ogrjev korisnika zajamčene
minimalne novčane naknade i rješavanje po istima,
stručni, pravni, administrativni, administrativno-tajnički poslovi i pomoćno tehnički poslovi
za Gradonačelnika i njegove zamjenike,
poslovi prijamnog ureda i uredskog poslovanja (prijem i otprema akata i poslovi arhiva),
poslovi organiziranja dostave pošte,
poslovi nabave i evidencije potrošnje uredskog i drugog materijala,
poslovi arhive (arhivirano je ukupno 934 predmeta)
čuvanje izvorne dokumentacije Gradskog vijeća i Gradonačelnika,
poslovi prijepisa, umnožavanja i slaganja materijala za sjednice, kolegije i dr.,
praćenje predstavki, pritužbi i pitanja građana u svezi poslova iz djelokruga Upravnog odjela
i gradonačelnika i priprema materijala i odgovore u ime Upravnog odjela ili gradonačelnika,
uz prethodnu suglasnost gradonačelnika,
poslovi u svezi s radom priručne kuhinje,
poslovi čišćenja radnih prostorija gradske uprave.
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IV.

U navedenom vremenskom razdoblju rad UPRAVNOG ODJELA ZA PROGRAME
EU, GOSPODARSTVO, STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ, FINANCIJE,
JAVNU NABAVU I NAPLATU POTRAŽIVANJA (do stupanja na snagu Odluke o
izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Knina („Službeno
glasilo Grada Knina“, br. 9/19) UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO
I EU FONDOVE), može se promatrati kroz slijedeće segmente:

1. Područje financija:
U navedenom razdoblju izrađena su i zakonskim rokovima dostavljena sva izvješća
Poreznoj upravi, Državnom zavodu za statistiku i financijskim institucijama, kako slijedi:


Porezna uprava
- Obrazac JOPPD
- Obrazac PDV

30
6



Financijski izvještaji
- Godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu,
- Godišnji konsolidirani financijski izvještaj za 2018. godinu i
- Financijski izvještaj za prvi kvartal 2019. godine.



Blagajničko poslovanje za navedeni period izdano je ukupno:
- uplatnica
11
- isplatnica 156



U knjizi putnih naloga izvršen je obračun i naplata - isplata 87 putna naloga (putni
nalozi za gradonačelnika ne isplaćuju se putem blagajne jer je riječ o drugom dohotku).
Ukupno isplaćeni iznos na ime putnih naloga iz blagajne u promatranom razdoblju iznosi
13.337,50 kuna.
U knjizi ulaznih računa u izvještajnom razdoblju zaprimljeno je i proknjiženo 1.218
ulaznih računa te je po istim Grad zadužen za 17.331.012,17 kuna.
U knjizi izlaznih računa (po svim osnovama) u izvještajnom razdoblju Grad je
ispostavio 20.671 izlaznih računa u ukupnom iznosu 3.004.081,27 kuna te uprihodovao
2.878.997,65 kuna.




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




Ukupno izdanih mjesečnih računa:
- za zakup poslovnih prostora
- komunalna naknada- pravne osobe
- naknada za uređenje voda – pravne osobe
- za zakup javne gradske površine
- za najam stanova s stanarskim pravom
- za otkup državnih stanova

367 računa
1.476 računa
1.430 računa
323 računa
308 računa
145 računa

Ukupno izdano kvartalnih obračuna za građane:
- komunalna naknada
8.307 računa
- uređenje voda
8.315 računa
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Ukupno proslijeđenih opomena u izvještajnom razdoblju:
- opomene za neplaćanje JGP
171 opomena
- za zakup poslovnih prostora
118 opomena
- otkup stanova s stanarskim pravom
57 opomena
- otkup državnih stanova
56 opomena



Koncesije:
- Grad Knin uredno dostavlja podatke Registru koncesija. U izvještajnom razdoblju
ukupno imamo 2 aktivne koncesije i to:
- linijski prijevoz 1 konc./ Čazmatrans d.o.o.
- dimnjačar
1 konc./ Upravitelj d.o.o. Knin
- ukupno zaduženje za izvještajno razdoblje
7.200,00 kuna
- ukupno naplaćeno u izvještajnom razdoblju
7.500,00 kuna



Ukupna zaduženja u izvještajnom razdoblju:
- za zakup poslovnih prostora
511.871,70 kuna
- za zakup javne površine
367.442,75 kuna
- za komunalnu naknadu – fizičke osobe
363.480,06 kuna
- za komunalnu naknadu – pravne osobe
776.319,83 kuna
- za uređenje voda – fizičke osobe
221.026,65 kuna
- za uređenje voda – pravne osobe
235.261,72 kuna
- za otkup stana –stanarsko pravo
60.663,53 kuna
- za prodaju stanova
419.747,95 kuna
- za komunalni doprinos
48.267,08 kuna
Ukupno zaduženo:
3.004.081,27 kuna



Od toga u izvještajnom razdoblju naplaćeno:
- za zakup poslovnih prostora
463.422,27 kuna
- za zakup javne površine
343.701,26 kuna
- za komunalnu naknadu – fizičke osobe
435.258,95 kuna
- za komunalnu naknadu – pravne osobe
593.379,32 kuna
- za uređenje voda – fizičke osobe
314.027,18 kuna
- za uređenje voda – pravne osobe
277.104,83 kuna
- za otkup stana –stanarsko pravo
61.888,41 kuna
- za prodaju stanova
355.952,28 kuna
- komunalnog doprinosa
34.263,04 kuna
Ukupno naplaćeno:
2.878.997,65 kuna

Napomena: naplaćeni iznos na ime naknade za uređenje voda je prihod Hrvatskih voda te ih
Grad Knin ima obvezu mjesečno transferirati Hrvatskim vodama uz ostvarivanje
prihoda od 10% i priznavanje materijalnih troškova.


Ukupno isplaćeno 37 naknada - po raznim osnovama (ugovori o djelu, naknada
gradonačelniku, naknada vijećnicima i sl.).



Javni radovi - u izvještajnom razdoblju izvršen je obračun i isplata 2 mjesečne plaće u
iznosu od 277.795,23 kuna (na dan 30.06.2019. isplata za 31 osobu), uključujući i putne
troškove, sve po osnovu Ugovora s HZZO-om od 2. svibnja 2019. godine.

IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA GRADA KNINA
za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine

Stranica 9

-

-

-

 Financijski akti doneseni u izvještajnom razdoblju
Izrađeno godišnje Izvješće o izvršenju proračuna za 2018. godinu s obrazloženjem, Izvješće
o trošenju proračunske zalihe, Izvješće o zaduženjima na domaćem i stranom tržištu novaca i
kapitala i Izvješće o danim jamstvima u 2018. godini ( travanj 2019. godine);
Popunjen Upitnik o fiskalnoj odgovornosti za 2018. godinu, Izvješće o otklonjenim
slabostima i nepravilnostima za 2018. godinu te sačinjen Plan otklanjanja slabosti i
nepravilnosti;
Izrađene Upute za izradu financijskih planova Grada Knina za razdoblje 2019.-2021.
Izrađen nacrt prijedloga proračuna za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu te
prijedlog proračuna s obrazloženjem;
Izrađen nacrt prijedloga Odluke o izvršenju proračuna Grada Knina za 2019. godinu;
Izrađen i objavljen Proračun za građane za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021.
Izrađen nacrt prvih izmjena i dopuna proračuna za 2019. godinu s obrazloženjem;


Riznica Grada Knina
Od 1. siječnja 2019. godine u cijelosti je uspostavljena Riznica Grada Knina. Od
navedenog datuma ugašeni su svi žiro-računi proračunskih korisnika te od tada svi posluju preko
jedinstvenog žiro-računa Grada. Svi
prihodi, uključujući i vlastite prihode proračunskih
korisnika, kao i rashodi koji se iz istih financiraju, evidentiraju se u jedinstvenom programu
Riznice, što doprinosi efikasnijem i ekonomičnijem upravljanju proračunskim sredstvima i
transparentnijem poslovanju proračunskih korisnika.


Promjena poslovne banke
Od 1. lipnja 2019. godine Grad Knin i svi proračunski korisnici grada posluju preko
novog žiro-računa otvorenog kod Hrvatske poštanske banke. Navedenom je prethodio raskid
Ugovora o vođenju žiro-računa s OTP bankom, sačinjavanje novih ugovora s Hrvatskom
poštanskom bankom: Ugovora o otvaranju glavnog žiro-računa, Ugovora o otvaranju projektnog
računa za realizaciju dugoročnog kredita HBOR-a, te 11 Ugovora o depozitu.


Zaduženje Grada i suglasnosti na zaduženje proračunskim korisnicima i
trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Knina
- veljača 2019. godine: predana dokumentacija HBOR-u za dugoročno zaduženje Grada
dugoročni kredit;
- ožujak 2019. godine: dobivena Suglasnost Vlade RH na dugoročno zaduživanje Grada;
- travanj 2019. godine: Potpisan Ugovor s HBOR-om za financiranje projekta
„Energetska obnova putem učinkovitosti javne rasvjete Grada
Knina“ u vrijednosti 5.861.000,00 kuna.
- svibanj 2019. godine: Odluka o davanju suglasnosti Čistoći i zelenilu za dugoročno
financiranje putem financijskog leasinga.


Gradski porezi
Izrađen nacrt prijedloga Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu u sobama,
apartmanima i kućama za odmor na području grada Knina. Isti je usvojen na 18. sjednici
Gradskog vijeća, održanoj 30. siječnja 2019. godine.

2. Područje gospodarstva:

-

Potpore gospodarstvu

Izrađen nacrt prijedloga Programa potpora gospodarstvu grada Knina u 2019. godiniusvojeno od strane Gradskog vijeća dana 28. ožujka 2019. godine,
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Izrađen prijedlog Javnog poziva za dodjelu potpora u gospodarstvu grada Knina u 2019.
godini koji je raspisan 5. travnja 2019. godine. Istim se određuje 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;
Mjera 3. - Potpore 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. - Potpore za izradu prijavne dokumentacije koja će se financirati iz EU
sredstava.
Za ovu namjenu u proračunu za 2019. godinu planiran je iznos od 400.000,00 kuna.
Na traženje, uglavnom manjih poduzetnika, izrađen je nacrt prijedloga Izmjena programa
potpora gospodarstvu grada Knina u 2019. godini koji je i usvojen 8. svibnja 2019. godine na 23.
sjednici Gradskog vijeća. Po istom je izrađen i prijedlog izmjena Javnog poziva koji je raspisan
20. svibnja 2019. godine. Po objavljenom Javnom pozivu zaprimljeno je 79 zahtjeva te je zbog
proračunom ograničenog iznosa sredstava za isplatu potpora, dana 23. svibnja 2019. godine,
gradonačelnik donio Odluku o zatvaranju Javnog poziva za dodjelu potpora u gospodarstvu.
U ovom izvještajnom razdoblju održane su dvije sjednice Povjerenstva za dodjelu
potpora u gospodarstvu na kojim je razmatrano o ukupno 32 podnesena zahtjeva. Od razmatranih
zahtjeva 3 zahtjeva je odbačeno jer nisu bili u skladu s Programom i Javnim pozivom, po 2
zahtjeva je izvršena isplata potpore (u iznosu od 30.000,00 kuna), a za ostale, otvorene zahtjeve
tražena je dopuna dokumentacije. Kako je isplata po navedenim zahtjevima, odnosno traženim
dopunama bila nakon 30.06.2019., odnosno nakon datuma koje obuhvaća ovo izvješće, isto će
biti obuhvaćeno narednim izvješćem za razdoblje od 1.7.-31.12.2019. godine.
-

 Potpore poljoprivredi
U izvještajnom razdoblju, a vezano da dodjelu potpora u poljoprivredi, ovo upravno tijelo je:
- Izradilo nacrt prijedloga Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Knina za
razdoblje 2019.- 2021. godine, a isti je usvojen na 20. sjednici Gradskog vijeća, dana 28.
- ožujka 2019. godine;
- po dobivanju pozitivnog Mišljenja o usklađenosti Programa od Ministarstva
poljoprivrede, dana 5. travnja 2019. godine raspisan je Javni poziv za dodjelu potpora u
poljoprivredi.
Za ovu namjenu u proračunu za 2019. godinu planirano 200.000,00 kuna. Bespovratna
sredstva sukladno Programu i Javnom pozivu dodjeljuju se za:
Mjera 1. - Potpore mladim poljoprivrednicima,
Mjera 2. - Potpore očuvanju i proširenju stočnog fonda,
Mjera 3. - Potpore kapitalnim ulaganjima u sektoru biljne proizvodnje,
Mjera 4. - Potpora izrade prijavne dokumentacije za projekte koji će se prijavljivati za
sredstva EU fondova i
Mjera 5. - Potpora ulaganju i preradi vlastitih poljoprivrednih proizvoda na obiteljskom
poljoprivrednom gospodarstvu.
U izvještajnom razdoblju zaprimljeno je 19 zahtjeva. Zbog ograničenosti proračunskih
sredstava, dana 23. svibnja 2019. godine, gradonačelnik je donio Odluku o privremenom
zatvaranju Javnog poziva za dodjelu potpora poljoprivredi na području grada Knina u 2019.
godini do završetka obrade pristiglih poziva.
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U razdoblju koje obuhvaća ovo izvješće tj. razdoblje do 30.06.2019. godine,
1. sjednica Povjerenstva za dodjelu potpora u poljoprivredi, otvoreno je 12 zahtjeva
potpora od kojih je jedan zahtjev odbačen kao nepotpun, a za sve ostale tražena
dokumentacije. Sve ostale sjednice Povjerenstva te isplata sredstava potpore bit će
narednom izvješću (za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2019. godine).

održana je
za dodjelu
je dopuna
sadržana u



Potpore turizmu
U ovom izvještajnom razdoblju ovo upravno tijelo izradilo na nacrt prijedloga Programa
potpora razvoju turističke ponude na području grada Knina u 2019. godini koji je na 20. sjednici,
održanoj dana 28. ožujka 2019. godine, usvojilo Gradsko vijeće Grada Knina.
Po istom, je izrađen i prijedlog Javnog poziva za dodjelu potpore razvoju turističke
ponude na području grada Knina u 2019. godine, koji je raspisan 5. travnja 2019. godine.
Za ovu potporu u proračunu za 2019. godinu planirano je 200.000,00 kuna, a u
izvještajnom razdoblju, iako je bilo iskazanog interesa, nije zaprimljen niti jedan zahtjev za
dodjelu potpora.

3. Područje EU fondova:
Provedba Intervencijskog plana Grada Knina


Prijava projektnih prijedloga
U ovom izvještajnom razdoblju pripremljena su i prijavljena 3 (tri) projektna prijedloga:
Izgradnja kapaciteta za provedbu Intervencijskog plana Grada Knina, Izgradnja pješačkobiciklističkog mosta na rijeci Orašnici i uređenje šetnice prema Krčiću te Rekonstrukcija i
opremanje Informacijsko- inovacijskog inkubatora (3i).
MRRFEU je objavilo Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj
i lokalnoj razini za 2019. godinu. Grad će podnijeti zahtjev za sufinanciranje za sve ugovorene
projekte iz Intervencijskog plana i to za 70% od 15% iznosa bespovratnih sredstava koje
sufinancira Grad Knin. Prijave se mogu podnositi od 2. srpnja 2019. godine.


Potpisani ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava
Potpisani su ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava za 8 (osam) projekata iz
Intervencijskog plana:
- Kulturna i prirodna baština – resurs za razvoj turizma;
- Priprema projektne dokumentacije za razvojni prioritet Razvoj poduzetničke
infrastrukture u poslovnoj zoni Preparandija;
- Priprema projektne dokumentacije za razvojni prioritet Aktiviranje rijeke Krke kao
resursa za održivi razvoj lokalne zajednice;
- Priprema projektne dokumentacije za razvojni prioritet Razvoj turističke ponude grada
Knina;
- Priprema projektne dokumentacije za razvojni prioritet Revitalizacija infrastrukture i
društvenih aktivnosti u staroj gradskoj jezgri;
- Uređenje i opremanje restorana na kninskoj tvrđavi;
- Izgradnja kapaciteta za provedbu Intervencijskog plana Grada Knina i
- Izgradnja pješačko-biciklističkog mosta na Orašnici i uređenje šetnice prema Krčiću.
Ukupna vrijednost svih projekata iz Intervencijskog plana za koje je u izvještajnom
razdoblju potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je 16.300.659,16 kn.
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Pojedinačni projekti i izvještaj o realiziranom po svakom projektu u izvještajnom
razdoblju su kako slijedi:


Grant shema – Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje
zaposlenosti
Ministarstvo rada i mirovinskog sustava objavilo je Poziv 03.08.2018. godine te je već
29.08.2018. Poziv obustavljen zbog zaprimanja projektnih prijedloga koji iznosima dosežu
105% ukupno raspoloživih sredstava Grupe 1 – Knin. Ukupno raspoloživa sredstva za Knin su
23.000.000,00 kn, a do 29.08.2018. zaprimljeno je 28 prijava u ukupnom iznosu od
30.776.486,28 kn. Ministarstvo rada i mirovinskog sustava do završetka ovog izvještajnog
razdoblja nije potpisalo nijedan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za ovu Grant shemu.


Grant shema – razvoj poduzetništva u gradu Kninu
Poziv objavljen 07.12.2017., prijave se počele zaprimati od 12.06.2018. Do 31.12.2018.
godine zaprimljeno je 40 prijava. Prema podacima dostavljenima od strane MRRFEU, do
30.06.2019. godine zaprimljene su 52 projektne prijave. Povodom Dana Grada Knina, 12. lipnja
2019. godine potpisano je s poduzetnicima 7 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u ukupnoj
vrijednosti od 3.550.597,86 kuna.


Obnova, uređenje i valorizacija prostora stare tržnice, poslovnih i stambenih
prostora i infrastrukture u staroj gradskoj jezgri
- proveden otvoreni postupak javne nabave, potpisan ugovor te izrađen konzervatorski elaborat
za staru gradsku jezgru,
- napravljene procjene tržišne vrijednosti za još 3 objekta,
- u tijeku su pregovori s vlasnicima oko kupnje tih objekata.


Uređenje sportsko-rekreacijske zone Marunuša i izgradnja javne rasvjete
duž staze uz Krku
- izrađen glavni projekt za izgradnju javne rasvjete duž staze uz Krku – izdana građevinska
dozvola.
- izrađen glavni projekt za uređenje sportsko-rekreacijske zone Marunuša na koji Ministarstvo
kulture (Konzervatorski odjel) nije dalo svoju suglasnost. Budući da su izmjene glavnog
projekta koje je Ministarstvo kulture tražilo bile prevelike, moralo se pristupiti izradi novog
glavnog projekta. Izrada novog glavnog projekta je u tijeku i bit će gotova do kraja rujna
2019. godine, nakon čega će se izraditi prijava projektnog prijedloga za ova dva zahvata.


Izgradnja pješačko-biciklističkih mostova na rijeci Butižnici i Krki
Napravljen je projektni zadatak za izradu projektne dokumentacije za izgradnju ova dva
pješačko-biciklistička mosta te se čeka usvajanje izmjena i dopuna Prostornog plana grada Knina
kako bi se krenulo s projektiranjem.


Izgradnja pješačko-biciklističkog mosta na Orašnici i uređenje
šetnice prema Krčiću
Donesena Odluka o financiranju i potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.
Ukupna vrijednost projekta je 5.769.005,13 kn, Realizacija projekta kreće 01. srpnja 2019.
godine. Kroz projekt će se izgraditi drveni pješačko-biciklistički most preko rijeke Orašnice i
šetnica prema Krčiću u dužini oko 3.000 metara.
 Uređenje Cesarićeve obale i rasvjete od Orašnice do arheološkog nalazišta Kapitul
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Napravljeni su projektni zadaci za uređenje prometnice na Cesarićevoj obali, uređenje
parkirališta i izgradnju rasvjete do arheološkog nalazišta Kapitul. U pripremi je dokumentacija o
nabavi za potrebe provođenja postupka javne nabave usluga projektiranja.


Uređenje i opremanje restorana na kninskoj tvrđavi
Potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. Ukupna vrijednost prihvatljivih
troškova je
657.599,28 kn. Projekt je u cijelosti realiziran te je Središnja agencija za
financiranje i ugovaranje odobrila Završno izvješće i Zahtjev za nadoknadu sredstava te je
donijela odluku o povratu 511.500,17 kn Gradu Kninu iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Navedeni iznos je uplaćen na žiro-račun Grada.


Izgradnja sustava proširene stvarnosti, vinoteke i apartmana
kralja Zvonimira i kraljice Jelene
Izrađeni su projektni zadaci za izradu projektne dokumentacije za zahvate u sklopu ovog
projekta. Izrađen je konzervatorski elaborat za cijelu tvrđavu. Prema konzervatorskom elaboratu
i smjernicama, dio tvrđave u kojem je planirano uređenje apartmana kralja Zvonimira i kraljice
Jelene nije pogodan za uređenje/izgradnju smještajnih kapaciteta. Od ovog zahvata će se morati
odustati. Trenutno se izvodi zaštitno arheološko iskopavanje na lokalitetima gdje će izvoditi
zahvati na tvrđavi, a po završetku iskopavanja će se početi s projektiranjem planiranih zahvata.


Izgradnja zipline sustava i osiguravanje pristupačnosti za osobe s invaliditetom
Izrađen projektni zadatak i idejno rješenje za izgradnju zipline sustava. Po usvajanju
Prostornog plana grada Knina kreće se s projektiranjem.


Uređenje infrastrukture na tvrđavi
Napravljeni su projektni zadatci za izradu projektno-tehničke dokumentacije za zahvate
planirane u sklopu ovog projekta. Po završetku zaštitnog arheološkog iskopavanja kreće se s
projektiran
-

-

 Izgradnja multimedijske dvorane i ljetne pozornice na tvrđavi
Napravljeni su projektni zadatci za izradu projektno-tehničke dokumentacije za zahvate
planirane u sklopu ovog projekta.
Konzervatorski elaborat je suglasan sa izgradnjom objekta multimedijske dvorane na
planiranoj lokaciji na tvrđavi.
Napravljeni geološko-geotehnički istražni radovi i georadarsko profiliranje terena.
Trenutno se provodi zaštitno arheološko iskopavanje na lokacijama gdje će se graditi dvorana
i ljetna pozornica.
Tijekom zaštitnih arheoloških iskopavanja na lokaciji buduće ljetne pozornice otkriveni su
ostatci silosa za žito iz 18. ili 19. stoljeća te je konzervator koji provodi nadzor nad
iskopavanjima naglasio da se na toj lokaciji ne smiju provoditi nikakvi zahvati koji bi ugrozili
otkrivene strukture. Naime, planirano je da ljetna pozornica bude napravljena tako da ima
hidraulički mehanizam ukopan u zemlju i da se pozornica po potrebi izvlači kad se koristi, a
da bude uvučena u razinu tla kad se ne koristi. Budući da ovakav sustav pozornice
konzervatori neće odobriti nakon otkrića ostataka na toj lokaciji, potrebno je osmisliti
drugačiju ljetnu pozornicu koja neće ugrožavati otkrivene strukture i narušavati vizuru
tvrđave. Zatražena je izmjena projektnog zadatka u suradnji s konzervatorima.
Potencijalni problem predstavlja stijena/litica koja se nalazi odmah iznad buduće dvorane te
predstavlja opasnost za sigurnost. Izrađen je idejni i glavni projekt sanacije pokosa litice,
ishodovana suglasnost Konzervatorskog odjela te će se provesti prva faza sanacije prije izrade
projektno-tehničke dokumentacije za dvoranu i ljetnu pozornicu.
IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA GRADA KNINA
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Kulturna i prirodna baština resurs za razvoj turizma na području grada Knina
Ukupna vrijednost projekta je 1.914.501,60 kn, od čega Europska unija sufinancira
1.610.728,33 kn iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Proveden je postupak javne nabave za usluge izrade promotivnog materijala projekta,
izrade studije o potencijalu kulturne i prirodne baštine Knina i marketinškog plana te razvoja
vizualnog identiteta grada Knina. Odabrane su najpovoljnije ponude te su potpisani ugovori o
pružanju usluga. Izrađen je promotivni materijal projekta, oformljena Stručna skupina te se
krenulo s izradom Studije o potencijalu kulturne i prirodne baštine i marketinškog plana.
Ugovorene usluge bit će izvršene do 25.07.2019. godine, nakon čega se pristupa razvoju
vizualnog identiteta grada Knina, izradi interaktivne karte, snimanju promotivnog filma i
osmišljavanju i izradi suvenira grada Knina. Ove usluge će biti izvršene do polovice rujna 2019.
godine.


Razvoj poduzetničke infrastrukture u poslovnoj zoni Preparandija
Izrađen je projektni zadatak za izradu projektno-tehničke dokumentacije uređenja i
opremanja Poduzetničkog centra. Pripremljena je Dokumentacija o nabavi i poslana u SAFU na
ex-ante kontrolu. Otvoreni postupak javne nabave će biti pokrenut u srpnju.
-

 Rekonstrukcija i opremanje Informacijsko-inovacijskog inkubatora (3i)
Izrađen glavni projekt i troškovnik obnove i uređenja objekta za Informacijsko-inovacijski
inkubator,
izrađen projekt i troškovnik opremanja i projekt uređenja okoliša,
proveden postupak jednostavne nabave te je izrađena studije izvodljivosti i analize troškova i
koristi,
pripremljen je projektni prijedlog i prijavljen projekt. Potpisivanje Ugovora o dodjeli
bespovratnih sredstava očekuje se krajem 2019. godine.


Izgradnja kapaciteta za provedbu Intervencijskog plana Grada Knina
Donesena Odluka o financiranju i potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.
Ukupna vrijednost projekta je 2.908.880,24 kn, od čega Europska unija financira 2.472.548,20
kn iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Ključni partner Grada Knina u provedbi Intervencijskog plana je Javna ustanova Lokalna
razvojna agencija Matica te je JU LRA Matica je objavila natječaj za zapošljavanje Koordinatora
projekta i Administratora za potrebe provedbe ovog projekta. Ukupno 9 osoba (6 trenutnih
zaposlenika Grada Knina i 3 novozaposlene osobe) će biti direktno angažirano na provedbi
Intervencijskog plana.


Priprema dokumentacije za razvojni prioritet "Aktiviranje rijeke Krke kao resurs a
za održivi razvoj lokalne zajednice"
Potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava – ukupna vrijednost prihvatljivih
troškova projekta je 659.525,00 kn, od čega EU financira 560.596,25 kn iz Europskog fonda za
regionalni razvoj. U sklopu ovog projekta financira se izrada projektno-tehničke dokumentacije
za zahvate planirane u sklopu obuhvata rijeke Krke: Uređenje sportsko-rekreacijske zone
Marunuša i izgradnja javne rasvjete duž staze uz Krku; Izgradnja pješačko-biciklističkih
mostova na rijeci Butižnici i Krki; Izgradnja pješačko biciklističkog mosta na Orašnici i
uređenje šetnice prema Krčić i Uređenje Cesarićeve obale i rasvjete od Orašnice do
arheološkog nalazišta Kapitul.
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Priprema projektne dokumentacije za razvojni prioritet Razvoj turističke ponude
grada Knina
Potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava – ukupna vrijednost prihvatljivih
troškova projekta je 2.876.425,00 kn, od čega EU financira 2.444.961,25 kn iz Europskog fonda
za regionalni razvoj. U sklopu ovog projekta financirat će se izrada projektno-tehničke
dokumentacije za zahvate planirane na tvrđavi: Uređenje i opremanje restorana na kninskoj
tvrđavi; Izgradnja sustava proširene stvarnosti i vinoteke; Uređenje infrastrukture na tvrđavi;
Izgradnja zipline sustava i osiguravanje pristupačnosti za osobe s invaliditetom i Izgradnja
multimedijske dvorane i ljetne pozornice na tvrđavi.


Priprema
projektne
dokumentacije
za
razvojni prioritet Revitalizacija
infrastrukture i društvenih aktivnosti u staroj gradskoj jezgri
Potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava – ukupna vrijednost prihvatljivih
troškova projekta je 722.000,00 kn, od čega EU financira 613.700,00 kn iz Europskog fonda za
regionalni razvoj.
U sklopu ovog projekta financirat će se izrada projektno-tehničke dokumentacije za
zahvate planirane u staroj gradskoj jezgri: Obnova, uređenje i valorizacija prostora stare tržnice,
poslovnih i stambenih prostora i infrastrukture u staroj gradskoj jezgri.


Priprema projektne dokumentacije za razvojni prioritet Razvoj poduzetničke
infrastrukture u poslovnoj zoni Preparandija
Potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava – ukupna vrijednost prihvatljivih
troškova projekta je 812.250,00 kn, od čega EU financira 690.412,50 kn iz Europskog fonda za
regionalni razvoj.
U sklopu ovog projekta financirat će se izrada projektno-tehničke dokumentacije za
zahvate planirane u Poslovnoj zoni Preparandija: Razvoj poduzetničke infrastrukture u poslovnoj
zoni Preparandija te Rekonstrukcija i opremanje Informacijsko-inovacijskog inkubatora (3i).
Na rezervnu listu projekata u Intervencijskom planu Grada Knina stavljeni su projekti
Centar kompetencija za vode krša i Izgradnja kosog dizala iz stare gradske jezgre prema tvrđavi.
Projekt Centar kompetencija za vode krša prijavljen je na Program prekogranične suradnje
INTERREG IPA Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora u partnerstvu s Općinom Kakanj
iz BiH i Općinom Danilovgrad iz Crne Gore. Rezultati natječaj još nisu objavljeni. Ovaj projekt
je prijavljen na Program prekogranične suradnje kako bi što više sredstava ostalo za ostale
zahvate u Intervencijskom planu.
Za izgradnju kosog dizala određena je trasa i izrađen projektni zadatak i idejno rješenje.
Koso dizalo je uvršteno u izmjene GUP-a te je u pripremi postupak jednostavne nabave za izradu
idejnog i glavnog projekta.
V.

U navedenom vremenskom razdoblju rad UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO
UREĐENJE, KOMUNALNE, IMOVINSKOPRAVNE POSLOVE I ZAŠTITU
OKOLIŠA može se promatrati kroz slijedeće segmente:


Sanacija odlagališta komunalnog otpada Mala Promina – faza 1
U ožujku 2019. godine obavljen je tehnički pregled izvedenih radova, a u travnju 2019.
godine ishođena uporabna dozvola za sanirano odlagalište. Radovima 1. faze sanacije odlagališta
obuhvaćeno je preslagivanje i pokrivanje postojećeg otpada, izgradnja nove plohe za odlaganje
otpada po EU standardima kapaciteta 66.000 m3, asfaltiranje ulazno/izlazne zone i obodne
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prometnice, izgradnja sustava oborinske odvodnje i otplinjavanja, hidrantske mreže i ograde oko
odlagališta.
Ukupna vrijednost izvedenih radova, usluga stručnog i projektantskog nadzora te
koordinatora zaštite na radu iznosi 13.324.074,28 kn, od čega je FZOEU osigurao 9.954.553,99
kn, a ostatak od 3.369.520,29 kn osigurao je Grad Knin.
Nakon uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području ŠKŽ, odnosno
izgradnje i otvaranja RCGO Bikarac, pristupit će se izvođenju radova na 2. fazi sanacije odnosno
kompletnom zatvaranju odlagališta komunalnog otpada Mala Promina.


Izgradnja reciklažnog dvorišta
Radovi na izgradnji reciklažnog dvorišta završeni su početkom siječnja 2019. godine.
Tijekom ožujka 2019. godine reciklažno dvorište je opremljeno kontejnerima za reciklabilni
otpad. U svibnju 2019. godine je isto priključeno na niskonaponsku mrežu.
Nakon ishođenja uporabne dozvole i predaje objekta na upravljanje i korištenje Čistoći i
zelenilu d.o.o može se podnijeti zahtjev za upis u očevidnik reciklažnih dvorišta, što je preduvjet
za početak rada istoga.
Ukupna ugovorena vrijednost radova, opreme, usluga nadzora, usluga tehničke pomoći i
usluga provedbe informativno-obrazovnih aktivnosti iznosi 2.838.483,24 kn, od čega je FZOEU
osigurao 1.690.788,97 kn, MRRFEU iz Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata
238.699,62 kn, Općina Biskupija 80.000,00 kn, a ostatak od 828.994,65 kn osigurao je Grad
Knin.


izgradnja atletske staze
U listopadu 2018. godine potpisan je ugovor s izvođačem radova za uređenje atletske
staze na igralištu NK Dinara u Kninu. Zbog nepovoljnih vremenskih prilika tijekom zimskog
perioda te dodatnih i nepredviđenih radova koji su se pojavili tijekom izvedbe, radovi nisu
završeni u planiranom roku.
Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 1.729.993,91 kn, a usluge nadzora
ugovorene su za 25.875,00 kn. Središnji državni ured za šport temeljem sporazuma o
sufinanciranju projekta isti sufinancira s 1.500.000 kn. Preostala sredstva osigurao je Grad Knin.
Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi oko 1.900.000,00 kn.


Modernizacija javne rasvjete na području grada Knina
S Hrvatskom bankom za obnovu i razvoj potpisan ugovor o kreditu za sufinanciranje
projekta modernizacije javne rasvjete na području Grada Knina te je pokrenut postupak javne
nabave za odabir izvođača radova. Procijenjena vrijednost investicije iznosi 5.861.000,00 kn, a
projekt obuhvaća nabavu i ugradnju energetski i ekološki učinkovitih LED rasvjetnih tijela što će
rezultirati uštedama u potrošnji električne energije i smanjenju emisije CO 2 u atmosferu.


IPA-projekt – poboljšanje vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava i izgradnja
uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Knina
Radovi na izgradnji vodovodne i kanalizacijske mreže su završeni. U tijeku je uklanjanje
nedostataka izgrađenog sustava koji su se pojavili uslijed tonjenja temeljnog tla. Izrađena je
projektna dokumentacija za izmještanje kanala C-21 iz močvare koji dovodi fekalnu kanalizaciju
na uređaj. Dok se za novi alternativni kanal C-21 ne ishode potrebne dozvole i kanal ne izgradi, a
da bi na uređaj bili priključeni svi korisnici osposobit će se i sanirati izgrađeni kanal C-21.
Nakon toga izvođač mora prespojiti staru kanalizacijsku mrežu na novoizgrađenu. Probni rad
uređaja za pročišćavanje je završen i postignuti su svi traženi parametri, predan je zahtjev za
tehnički pregled i ishođenje uporabne dozvole, a slijeganje uređaja se i dalje konstantno prati.
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Izgradnja i rekonstrukcije fekalnih kolektora i izgradnja priključaka na
novoizgrađenu vodovodnu mrežu
Ovi radovi se sastoje od četiri zasebna projekta i to: sanacija kanalizacije u Vukovarskoj
ulici, izgradnja fekalnog kolektora uz Cesarićevu ulicu, sanacija fekalne i oborinske kanalizacije
u Jovićevoj ulici i izrada kućnih vodovodnih priključaka čime se korisnici prebacuju na
novoizgrađenu vodovodnu mrežu, uključujući naselje Medići koje se prespojiti na vodoopskrbni
sustav Šimića vrelo. Vrijednost radova iznosi 8.094.393,75 kn, a usluga nadzora 223.750,00 kn.
Radove sufinanciraju Komunalno poduzeće doo i Hrvatske vode. Radovi su u tijeku, a očekuje
se da bi trebali biti završeni početkom 2020. godine.


Uređenje ulice Marka Ćaćića i ceste za Radoše u Strmici
Temeljem izrađene projektne dokumentacije i prijave projekta na Javni poziv
Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova europske unije u sklopu Programa održivog razvoja
lokalne zajednice odobrena su nam sredstva u iznosu od 200.000,00 kn. Proveden je postupak
nabave i u ožujku 2019. godine ugovoreni su radovi na uređenju ovih ulica. Vrijednost
ugovorenih radova iznosi 472.448,75 kn, a usluga nadzora 16.187,50 kn. Radovi su u tijeku.


Uređenje i osvjetljenje platoa u Vukovarskoj ulici u Kninu
Temeljem izrađene projektne dokumentacije projekt je prijavljen na Javni poziv
Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova europske unije u sklopu Programa podrške brdskoplaninskim područjima te su nam odobrena sredstva u iznosu od 150.000,00 kn. Proveden je
postupak nabave i u svibnju 2019. godine započeli su radovi na uređenju platoa. Vrijednost
ugovorenih radova iznosi 299.597,13 kn, a usluga nadzora 12.000,00 kn. Radovi su u tijeku.


Asfaltiranje ulica Fra Mije Kotaraša, Bunjevačkog i Gospodnetićevog puta
Tijekom lipnja proveden je postupak nabave za asfaltiranje predmetnih ulica. Ugovorena
cijena radova iznosi 580.613,75 kn. Sredstva za asfaltiranje ulica je osigurao Grad Knin iz
vlastitih prihoda. Realizacija ugovora je u tijeku.


Uređenje Suronjine ulice
Radovi na uređenju Suronjine ulice obuhvaćaju uređenje kolnika, nogostupa,
rekonstrukciju vodovodne mreže, izgradnju fekalne kanalizacije i javne rasvjete.
Ukupna vrijednost svih radova iznosi oko 5.600.000 kn, a financirali su ih Županijska uprava za
ceste i Komunalno poduzeće d.o.o. Knin uz pomoć Hrvatskih voda.
Radovi su u završnoj fazi.


Sanacija tribina malonogometnog igrališta i krova sportske dvorane
U siječnju 2019. godine proveden je postupak nabave nakon čega je potpisan ugovor o
izvođenju radova na sanaciji tribina malonogometnog igrališta i krova sportske dvorane. Radovi
su izvedeni tijekom ožujka 2019. godine. Ukupna vrijednost izvedenih radova na sanaciji tribina
malonogometnog igrališta i krova sportske dvorane iznosi 398.493,13 kn. Sredstva za realizaciju
osigurao je Grad Knin.


Sanacija fontane na Trgu Ante Starčevića
U lipnju je proveden postupak nabave za radove na sanaciji fontane na Trgu Ante
Starčevića, jer je voda iz fontane nagrizla beton i armaturu i curenje iste je uzrokovalo probleme
s opremom u strojarnici. Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 162.137,50 kn.


Uređenje dječjeg igrališta u naselju Ljubač
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Izvedeni su radovi na uređenju dječjeg igrališta u naselju Ljubač u okviru kojega su
postavljena 3 igrala za djecu. Vrijednost radova iznosi 50.250,00 kn od čega je SDSS
sufinancirao 30.000 kn.


Izgradnja nogostupa uz objekt poludnevnog boravka Udruge sv. Bartolomej
U Suronjinoj ulici izvedeni su radovi na izgradnji nogostupa uz objekt poludnevnog
boravka Udruge invalida sv. Bartolomej, budući da isti nije bio predviđen projektom uređenja
Suronjine ulice. Vrijednost izvedenih radova iznosi 87.157,71 kn.


Faza konstruktivne sanacije Kuće Lovrić
Nakon što je izrađen glavni projekt i troškovnik konstruktivne sanacije Kuće Lovrić i isti
prijavljen na Program zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara za 2019. godinu
Ministarstva kulture, Gradu Kninu je odobreno 120.000,00 kn za 1. fazu konstruktivne sanacije.
Nakon toga je proveden postupak nabave i ugovoreni su radovi na 1. fazi konstruktivne sanacije
za 217.422,63 kn te ishođeno odobrenja Konzervatorskog odjela za radove 1. faze sanacije.
Radovima je obuhvaćen samo osnovni dio konstruktivne sanacije dijela objekta koji se urušio
kako bi se objekt osigurao od daljnjeg urušavanja. Sveukupna procjena konstruktivne sanacije
iznosi oko 490.000,00 kn, a preostala sredstva će se pokušati osigurati ponovnom prijavom na
natječaj Ministarstva kulture.


Održavanje javne rasvjete u gradskim ulicama
Temeljem provedenog postupka javne nabave potpisan je ugovor s koncesionarom za
održavanje javne rasvjete na području grada Knina za 2019. godinu. Vrijednost godišnjeg
ugovora za usluge održavanja javne rasvjete iznosi 609.971,25 kn, a u periodu od siječnja do
kraja lipnja 2019. godine realizirani su radovi u iznosu od 412.910,12 kn. U okviru radova
kontinuirano se otklanjaju kvarovi na postojećim rasvjetnim tijelima i instalacijama javne
rasvjete te se postavljanju novi stupovi i LED rasvjetna tijela u dijelovima grada bez javne
rasvjete pa je tako izvršena rekonstrukcija javne rasvjete u Šuškovoj ulici od kružnog toga do
križanja s Gotovčevom, a u Gajevoj, Novakovićevoj i ulici Lašvanski put postavljeni su stupovi i
svjetiljke u dijelovima ulice koji nisu imali javnu rasvjetu.


Održavanje nerazvrstanih cesta na području grada Knina
Vrijednost godišnjeg ugovora za usluge održavanja nerazvrstanih cesta iznosi
1.403.108,75 kn, a u periodu od siječnja do kraja lipnja 2019. godine realizirano je 746.420,29
kn. U okviru radova na uređenju i održavanju nerazvrstanih cesta kontinuirano se izvode radovi
na sanaciji i održavanju asfaltnih i makadamskih kolnika, postavljaju se zaštitne ograde uz cestu,
saniraju (krpaju) se udarne rupe na cestama, vrši se nasipanje makadamskih cesta, izvode se
radovi na zimskom održavanju nerazvrstanih cesta i radovi na ugradnji prometne signalizacije i
košnja.


Održavanje javno-prometnih pješačkih površina
U okviru radova na održavanju javnoprometnih pješačkih površina izvršena je sanacija
Sigetskog prolaza, izrada invalidskih rampi u Ulice 7GB i Šuškovoj ulici, postavljanje zaštitne
ograde u parku na kružnom tok te oko dječjeg igrališta u Senjaku za što su ukupno utrošena
sredstva u iznosu od 113.617,50 kn.


Izmjene i dopune prostorno-planske dokumentacije
U tijeku je postupak izrade Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Grada Knina
u sklopu kojega je potrebno provesti i postupak ocjene utjecaja plana na okoliš zbog čega je prvi
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postupak morao biti obustavljen nakon čega je Gradsko vijeće donijelo novu Odluku o izradi
Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Grada Knina.
Izrada izmjena i dopuna (IV) Generalnog urbanističkog plana Grada Knina je u završnoj fazi.



Konzervatorski elaborat Kninske tvrđave
Završena je izrada konzervatorskog elaborata kninske tvrđave koji će služiti kao podloga
za sve daljnje radove koji će se u sklopu Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne
regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima izvoditi na tvrđavi.
Vrijednost izrađenog elaborata iznosi 149.300,00 kn.


Projekt sanacije pokosa prirodne litice na tvrđavi
Završena izrada glavnog projekta sanacije pokosa prirodne litice na tvrđavi ispod koje će
se graditi buduća multimedijalna dvorana koja će se izgraditi u sklopu Programa integrirane
fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima.
Vrijednost izrađenog projekta iznosi 78.375,00 kn, a procijenjena vrijednost radova na sanaciji
pokosa iznosi oko 500.000 kn.


Izrada projektne dokumentacije za uređenje ulice Dubravka Horvatića
Nakon ishođenja lokacijske dozvole za uređenje ulice D. Horvatića s fekalnom i
oborinskom odvodnjom rješavaju se imovinsko-pravni odnosi kako bi se podnio zahtjev za
izdavanje građevinske dozvole. Procijenjena vrijednost radova iznosi oko 1.400.000 kn pa će se
nakon ishođenja građevinske dozvole sredstva za uređenje ulice nastojati osigurati kroz natječaje
za sufinanciranje ovakvih projekata.
 Izrada projektne dokumentacije za novi biopročistač u Golubiću
U tijeku je izrada projektne dokumentacije za izgradnju novog uređaja za pročišćavanje otpadnih
voda u Golubiću. Vrijednost usluga izrade projektne dokumentacije iznosi oko 580.000 kn, a
sredstva osiguravaju Hrvatske vode i Komunalno poduzeće doo Knin. Nakon ishođenja
lokacijske dozvole pristupiti će se rješavanju imovinskopravnih odnosa, izradi glavnog projekta i
ishođenju građevinske dozvole.


Izrada kloncepcijskog rješenja vodoopskrbe Knina s izradom modela sadašnjeg i
budućeg stanja razvoja i predstudijom izvedivosti
Dokumentaciju je naručilo Komunalno poduzeće d.o.o. Vrijednost dokumentacije iznosi
977.500,00 kn + PDV. Dokumentaciju sufinanciraju Hrvatske vode s 80% i Komunalno
poduzeće s 20%.
Rok za završetak izrade dokumentacije je kraj 2019. godine. Ovaj projekt je prvi dio
projekta smanjenja gubitaka u vodoopskrbnoj mreži i za cilj mu je izraditi koncepcijsko rješenje
vodoopskrbe s prijedlogom izvođenja potrebnih mjera za smanjenje gubitka u vodoopskrbi.
Projekt se provodi na razini Republike Hrvatske.


Izrada novelacije idejnog rješenja fekalne odvodnje Knina
Izrada novelacijskog rješenja je završena. Novelacijom je obuhvaćeno rješenje fekalne
kanalizacije Grada Knina sa naseljima Vrpolje, Kovačić i Žagrović, te su predložene lokacije za
eventualnu izgradnju novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Vrijednost ugovora za
izradu dokumentacije iznosi 190.000,00 kn + PDV, a projekt sufinanciraju Hrvatske vode s 90%
i Komunalno poduzeće doo s 10%.
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Projekt eko-regija (k-v-p-b-t-k)
Projekt se provodi na području Knina, Vrgorca, Pirovca, Tribunja, Biskupije i Kijeva i za
cilj ima građane informirati o održivom gospodarenju otpadom i važnosti odvajanja i recikliranja
otpada. Projekt traje do siječnja 2020 godine. Vrijednost projekta je 487.808,50 kn, od čega je
414.637,21 kn osigurano iz Kohezijskog fonda, a ostatak sredstava osigurat će Knin, Vrgorac,
Pirovac i Tribunj. U 2019. godini su provedeni postupci nabave i ugovorene usluge dizajna,
kreativne i grafičke pripreme, tiska i tehničke pomoći za 216.425,92 kn; usluge oblikovanja i
programiranja internetske stranice za 23.980,00 kn; usluge stručnjaka za javne tribine, TV i
radijske nastupe za 15.400,00 kn; usluge produkcije, izvođenja predstava za djecu i usluge
organizacije događaja za 53.287,50 kn. Tijekom 2019. godine održano je 6 javnih tribina na
temu gospodarenja otpadom; održana su događanja povodom dana planeta Zemlje i dana zaštite
okoliša, održane su predstave za djecu i uspostavljena je web stranica projekta.


Hidrogeološka studija za šire područje PZ Oćestovo
Izrađena je hidrogeološka studija o mogućnosti eksploatacije podzemne vode iz kršnog
vodonosnika na širem području PZ Oćestovo s ciljem utvrđivanja mogućnosti korištenja
podzemne vode za potrebe lokalnog stanovništva i PZ Oćestovo. Na osnovu hidrogeološke
studije tražit će se vodopravni uvjeti od Hrvatskih voda za provođenje vodoistražnih radova
(bušenja), rezultat kojega će biti elaborat za izdavanje vodopravne potvrde i u konačnici
vodopravne dozvole za korištenje vode iz bušotina. Vrijednost izrađene studije iznosi 87.375,
kn.


Analiza mulja i vode u lagunama
Grad Knin je od Agronomskog fakulteta naručio izradu Analize mulja i vode u lagunama
onečišćenim otpadnim tvarima iz tvornice DIV. Analizirani su uzorci vode i tla u „lagunama“ te
su dogovoreni pokusni testovi s različitim mikrobiološkim kulturama s ciljem postizanja
bioremedijacijskih parametara koji će eventualno omogućiti takav pristup sanacije lagune.
Vrijednost predmetne analize iznosi 43.980,00 kn.


Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada
Temeljem prijave na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za
iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada Grad Knin je iskazao interes
za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, temeljem čega je potpisan ugovor između
Fonda i Grada Knina za nabavu: 2350 spremnika za papir, 60 spremnika za staklo i 3300
spremnika za plastiku. Vrijednost predmetne opreme procjenjuje se na 1.637.235,10 kn, od čega
bi Fond osigurati 1.391.649,83 kn, a preostalih 245.585,25 kn je obveza Grada Knina. Nabavom
predmetne opreme stvorit će se preduvjeti za odvojeno prikupljanje i smanjenje količine
odloženog otpada. Isporuka većeg dijela opreme bi trebala biti obavljena do kraja 2019. godine.


Nabava drobilice za otpadni materijal (Čistoća i zelenilo d.o.o.)
Grad Knin i Čistoća i zelenilo d.o.o. zajednički su osigurali sredstva u iznosu od
867.257,58 kn za nabavu stroja za drobljene otpadnog materijala. Grad Knin je nabavu stroja
sufinancirao s 500.000 kn. Nabava drobilice olakšati će skupljanje drva i plastike jer će se po
usitnjavanju taj otpad predavati ovlaštenim sakupljačima što će značajno doprinijeti smanjenu
količina otpada koje se odlažu na deponiji.


Program javih radova
Pripremljen je Program zapošljavanja na javnim radovima nakon čega je isti prihvaćen od
HZZO-a. Programom su osigurana sredstva u iznosu od cca 1.300.000 kn koja se odnose za
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isplatu plaća, doprinosa, naknada i osposobljavanje zaposlenika na javnim radova. Kroz program
je zaposleno 30 osoba na vrijeme od 6 mjeseci, a radovi su započeli početkom svibnja.
-

-

 Sustav civilne zaštite i zaštita na radu
donesena godišnja analiza stanja u 2018. godini i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite
na području Grada Knina za 2019. godinu,
donesene Mjere zaštite i spašavanja u nepovoljnim vremenskim uvjetima za 2018/2019.
godinu na području Grada Knina,
donesen Zaključak o prihvaćanju Procjene rizika za Grad Knin,
doneseno Rješenje imenovanju stožera CZ Grada Knina,
izvršeno osposobljavanje pripadnika stožera CZ Grada Knina,
donesen Plan djelovanja CZ Grada Knina,
donesen Plan vježbi civilne zaštite za 2019. godinu,
provedena Vježba evakuacije i spašavanja iz prostorija Grada Knina,
donesena Odluka o određivanju pravnih osoba za sustav CZ na području Grada Knina,
donesen Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja
Stanice Šibenik za 2019. godinu,
donesena Odluka o donošenju Programa mjera za suzbijanje patogenih mikroorganizama,
štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i
sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene
važnosti za Grad Knin u 2019. godini,
provedeno osposobljavanje 4 službenika i 10 radnika na javnim radovima, sukladno Zakonu o
zaštiti na radu i Zaštiti od požara,


Imovinsko-pravni poslovi
U ostvarivanju zadaća koje se odnose na imovinsko-pravne predmete tijekom ovog
izvještajnog razdoblja, sačinjeno je sljedeće:
- dopis Ministarstvu državne imovine za ustupanje zemljišta za potrebe skloništa za životinje
- zahtjev Ministarstvu državne imovine za izdavanje suglasnosti za ishođenje građevinske
dozvole u postupku ishođenja građevinske dozvole u svrhu izgradnje komunalnog centra na
nekretnini označenoj kao „zk.č.br. 2935/1, KO Kninskopolje“
- pismo namjere INI d.d. o kupnji nekretnine označene kao „čest. zem 4074/5, KO
Kninskopolje“, za potrebe izgradnje vatrogasnog doma
- razne požurnice


Stambeni poslovi
U segmentu stambenih poslova izdano je:
- 2 preporuke za stambeno zbrinjavanje
- 5 potvrda o otkupljenim stanovima/kućama
- 3 potvrde Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje o vlasništvu stanova
- dopis Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje za dodjelu stanova
za kadrovsko zbrinjavanje



Sudski predmeti
razni podnesci i ročišta
1 prijedlog za dopunu zemljišne knjige
1 prijedlog za uknjižbu
tužba za utvrđivanje ništetnosti i neučinkovitosti Ugovora o ustupanju potraživanja te
nedopuštenosti ovrhe
prijava potraživanja u stečajnom postupku
Zaključci, ugovori i sporazumi
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Zaključci
- 4 zaključka o prihvaćanju ponuda za zakup poslovnih prostora
- 2 zaključka o prihvaćanju ponuda za zakup javne površine
- 3 zaključka o produženju ugovora o zakupu poslovnog prostora
- zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Izmjenu Cjenika javne usluge prikupljanja
miješanog komunalnog otpada na području Grada Knina za 2018. godinu
Ugovori:
- 20 ugovor po provedenom postupku javne nabave
- 9 Ugovora o zakupu poslovnog prostora
- 18 Ugovora o zakupu javne površine
- Ugovor o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske
- Ugovor o darovanju Dječjem vrtiću Cvrčak opreme za potrebe rada područnog objekta
„Radost“, 4. Gardijske brigade 16, Knin
- Ugovor o sufinanciranju DVD-a Knin
- Ugovor o davanju na upravljanje i korištenje Dječjem vrtiću Cvrčak Knin nekretnine
označene kao: „čest. zgr. 511, zgrada, površine 254m2, zk. ul. 4218, KO Kninskopolje“
- Ugovor o davanju na korištenje Kninskom muzeju kuhinjske opreme za restoran na
Kninskoj tvrđavi

-

Ostalo:
priprema 6 Odluka za Gradsko vijeće Grada Knina
razna očitovanja strankama
2 javna natječaja za davanje u zakup javne površine
4 javna natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora
17 rješenja o utvrđivanju naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade
151 rješenje o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade
185 odluka o otpisu za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda
4578 rješenja za komunalnu naknadu
188 rješenja za naknadu za uređenje voda
40 rješenja o korištenju javne površine
20 ovjerenih preslika građevinskih dozvola
razna očitovanja strankama
GRADONAČELNIK
dr. sc. Marko Jelić
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