GRADONAČELNIK
KLASA: 034-06/20-01/1
URBROJ: 2182/10-02-20-1
Knin, 10. rujna 2020.
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, 8/19 i 4/20), p o d n o s
i

IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA GRADA KNINA
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - LIPANJ 2020. GODINE
Poštovane vijećnice, poštovani vijećnici Gradskog vijeća Grada Knina,
u nastavku Vam podnosim skraćeno Izvješće gradonačelnika Grada Knina o radu u
razdoblju siječanj - lipanj 2020. godine.

GRADSKO VIJEĆE

I.

U razdoblju siječanj – lipanj 2020. godine, održano je šest (6) sjednica Gradskog vijeća
(5 radnih i 1 svečana) s ukupno 54 točke dnevnog reda (bez vijećničkih pitanja) te su na
prijedlog gradonačelnika Grada Knina i drugih ovlaštenih predlagatelja doneseni/usvojeni
sljedeći akti:


na 30. sjednici održanoj 27. siječnja 2020.



doneseni akti:
I. izmjene i dopune Proračuna Grada Knina za 2020. godinu
Odluka o komunalnim djelatnostima
Odluka o donošenju Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Grada Knina
Odluka o davanju suglasnosti za nabavu lož ulja za potrebe Dječjeg vrtića CVRČAK
Knin za 2020. godinu
Rješenje o razrješenju ravnatelja Kninskog muzeja Knin
Rješenje o imenovanju ravnatelja Kninskog muzeja Knin

na 31. sjednici održanoj 27. veljače 2020.

-

doneseni akti:
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Knina
Odluka o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja „Novi centar“
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o radu Narodne
knjižnice – Knin



na 32. sjednici održanoj 27. ožujka 2020.



usvojena:
Godišnja analiza stanja u 2019. godini i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na
području Grada Knina za 2020. godinu

donesen akt:
Zaključak o davanju suglasnosti društvu „Upravitelj-Knin“ d.o.o. za dugoročno kreditno
zaduženje

na 33. sjednici održanoj 19. svibnja 2020. godine

-

-

doneseni akti:
II. izmjene i dopune Proračuna Grada Knina za 2020. godinu
Izmjene i dopuna Programa socijalnih davanja na području Grada Knina za 2020. godinu
Izmjene Programa općih javnih potreba u predškolskom odgoju, školstvu i visokom
obrazovanju na području Grada Knina za 2020. godinu
Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Knina za 2020.
godinu
Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Knina za
2020. godinu
Program potpora gospodarstvu Grada Knina u 2020. godini
Program potpore razvoju turističke ponude na području Grada Knina u 2020. godini
Program potpora poljoprivredi na području Grada Knina za razdoblje 2020.-2022. godine
Odluka o jednokratnoj financijskoj pomoći poslovnim subjektima namijenjenoj
ublažavanju posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa (COVID-19)
Odluka o mjerama za ublažavanje posljedica izazvanih epidemijom bolesti COVID-19 na
području Grada Knina
Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Knina za 2019. godinu
Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić CVRČAK Knin za
radnu 2020./2021. godinu
Odluka o visini sudjelovanja roditelja u cijeni pružanja-korištenja usluga Dječjeg vrtića
CVRČAK Knin
Odluka o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
Odluka o dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
Odluka o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Knina za 2020.
Odluka o izmjeni Odluke o određivanju imena ulica i trgova na području Grada Knina
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o pravilima za izbor članova vijeća mjesnih
odbora na području Grada Knina
Odluke o dodjeli priznanja Grada Knina za 2020. godinu
Poslovnik o izmjenama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Knina
Zaključak o davanju suglasnosti Komunalnom poduzeću d.o.o. Knin, Trg Oluje 9, na
Ugovor o podjeli s preuzimanjem
Zaključak o nedavanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Kninskog muzeja Knin
usvojena godišnja izvješća:
o izvršenju Programa javnih potreba udruga civilnog društva na području Grada Knina za
2019. godinu
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-

-

o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Knina za 2019. godinu
o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Grada Knina za 2019. godinu
o izvršenju Programa socijalnih davanja na području Grada Knina za 2019. godinu
o izvršenju Programa Općih javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu na
području Grada Knina za 2019. godinu
o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Knina za
2019. godinu
o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Knina za
2019. godinu
o izvršenju Proračuna Grada Knina za 2019. godinu
o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala Grada Knina za razdoblje od
1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine
o trošenju sredstava proračunske pričuve Grada Knina za razdoblje od 1. siječnja do 31.
prosinca 2019. godine
o danim jamstvima i izdatcima po jamstvima Grada Knina za razdoblje od 1. siječnja do
31. prosinca 2019. godinu
te polugodišnje izvješće:
o radu gradonačelnika Grada Knina za razdoblje srpanj – prosinac 2019. godine



34. svečana sjednica održana 12. lipnja 2020.



na 35. sjednici održanoj 23. lipnja 2020.

-

-

II.

doneseni akti:
III. izmjene i dopune Proračuna Grada Knina za 2020. godinu
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Pučkog otvorenog učilišta Knin
Zaključak o ne usvajanju Izvješća o radu s financijskim izvješćem Javne ustanove
Lokalna razvojna agencija Matica za 2019. godinu
usvojena godišnja izvješća:
o radu s financijskim izvješćem za 2019. godinu Pučkog otvorenog učilišta Knin
o radu za 2019. godinu s financijskim izvješćem Narodne knjižnice Knin
o radu s financijskim izvješćem za 2019. godini Kninskog muzeja Knin
o realizaciji odgojno-obrazovnog rada u 2019. godini s financijskim izvješćem Dječjeg
vrtića CVRČAK Knin
o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Knina za 2019. godinu, s financijskim
izvješćem
o radu s financijskim izvješćem za 2019. godinu Vijeća srpske nacionalne manjine
Grada Knina

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 i poslova socijalne
skrbi:
 Kadrovski poslovi
-

iz područja rada i službeničkih odnosa po službenoj dužnosti ili temeljem podnesenih
zahtjeva izrađeno je ukupno 147 upravnih i drugih akata
provedena 2 natječajna postupka za prijam dva vježbenika na određeno vrijeme
vođenje i ažuriranje kadrovskih evidencija zaposlenika
HZMO podneseno je 12 prijava o početku i prestanku osiguranja ili promjeni tijekom
osiguranja zaposlenika, uključujući i osobe zaposlene na javnim radovima
redovito vođenje mjesečnih evidencija o radnom vremenu za isplatu plaće (osmice)
razna očitovanja i dostava traženih podataka bivšem uredu državne uprave, ministarstvu
i drugim tijelima i podnositeljima podnesaka



Socijalna skrb

-

vođenje evidencija i temeljem odluka imenovanog Povjerenstva, rješavanje po
zahtjevima za jednokratnu novčanu pomoć (60 zahtjeva)
vođenje evidencije i rješavanje po zahtjevima za rođenje djeteta (39 zahtjeva)

-

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


Grad i kroz ovaj izvještajni period nastavlja s dobrom praksom 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. Situacija
izazvana proglašenjem pandemije izazvane širenjem zaraze bolesti COVID-19, ostavila je
veliki trag upravo u ovome dijelu poslova Odjela, tako da su tijekom prvih šest mjeseci ove
godine, točnije u periodu od ožujka do lipnja, poslovi vezani uz kulturu, sport i suradnju s
civilnim udrugama, iz razloga uvođenja karantene i restriktivnih mjera od strane Stožera
civilne zaštite Republike Hrvatske, svedeni na minimum, slijedom čega je Grad zaprimio
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iznimno mali broj zahtjeva za pomoć pri organiziranju kulturnih i sportskih manifestacija.
Ali i tijekom tog teškog i iznimno zahtjevnog perioda za funkcioniranje svih, pa tako i ove
gradske uprave, tzv. lock down, Grad je Zajednici sportova Grada Knina pomogao s
4.000,00 kn u organizaciji studijskog putovanja u Maribor, R. Slovenija te sa 7.000,00 kn u
provedbi projekta „Promičimo sport“; Boćarskom klubu Zrinski donirane su 3.000,00 kn za
organizaciju boćarskog turnira „Sv. Ante“ 2020.; Srpskoj pravoslavnoj Crkvenoj opštini
Knin donirana su sredstva u iznosu od 5.000,00 kn za kupnju paketića za djecu i 4.000,00 kn
za podizanje dijela zida oko groblja kod Crkve Prenosa moštiju Svetog Nikolaja na
Žagroviću; Srednjoj strukovnoj školi u Šibeniku donirana su sredstva u iznosu od 2.000,00
kn za troškove organizacije maturalnog plesa, kao i Ekonomskoj školi u Šibeniku; sa
30.034,13 kn O.Š. dr. Franje Tuđmana pomoglo se u kupnji interaktivnog ekrana i 3D
printera; Općoj i veteranskoj bolnici „Hrvatski ponos“ Knin u iznosu od 24.000,00 donirana
su sredstva za kupnju staklenih vrata u boksu namijenjenom za izolaciju pacijenata,
20.000,00 kn za troškove edukacije za rad s malom djecom s određenim poteškoćama u
psihofizičkom funkcioniranju te 71.210,96 kn za nabavu uređaja za dezinfekciju prostora;
Šibenskoj biskupiji, Župi sv. Ante Padovanskog za uređenje pjevališta na koru crkve, dana
je financijska pomoć u iznosu od 50.000,00 kn; Gradskom društvu Crvenog križa Knin za
pokrivanje dijela troškova sanacije obiteljske kuće obitelji Dondur donirana su sredstva u
iznosu od 8.078,09 kn; Caritasu Župe Sv. Ante Knin donirana su sredstva u iznosu od
15.000,00 kn kao karitativna pomoć za Uskrs; Policijskoj postaji Knin za opremanje teretane
donirana je sportska oprema u iznosu od 19.566,20 kn; Veleučilištu „Marko Marulić“ u
Kninu za financiranje projektnog prijedloga „Socioekonomska obilježja u tradicijskoj
proizvodnji sira iz mišine na području Dalmatinske zagore“ donirana su sredstva u iznosu od
30.000,00 kn; Planinarskom društvu „Promina“ 2.000,00 kn za organizaciju trail utrke
Promina Trail Drniš 2020.; Kliničkom bolničkom centru Split s 20.000,00 kn pomoglo se u
adaptaciji i prilagodbi prostora za preseljenje bolnice na Križinama u Firule te prilagodbe
iste za primanje bolesnika oboljelih od bolesti COVID-19; Zajednici Austrijanaca i
Nijemaca Hrvatske s 2.000,00 kn pomoglo se u katalogizaciji orgulja i harmonija Josefa
Angster; Srednjoj strukovnoj školi Kralja Zvonimira Knin s 18.500,00 kn pomoglo se u
nabavi knjižnih naslova i dijela inventara; Udruzi Aurora Šibenik donirana su sredstva u
iznosu od 5.000,00 kn za troškove troškove liječenja Jelene Vukšić, kao i Košarkaškom
klubu Knin za pomoć obitelji oboljelog Svetozara Ličanin te je Nogometnom klubu Dinara
doniran iznos od 2.000,00 kn za troškove operativnog zahvata njihovog igrača Lazara
Amanović; Taekwondo klubu „Div Knin“ s 10.000,00 kn pomoglo se u organizaciji
natjecanja „Knin Open 2020“; Lovačkom savezu ŠKŽ s 5.000,00 kn pomoglo se u
organizaciji lovačkog bala i izložbe lovačkih trofeja; kao svake godine do sada Počasnom
Bleiburškom vodu donirana su sredstva u iznosu od 3.000,00 kn za obilježavanje 75.
obljetnice Bleibrške tragedije; Hrvatskom društvu logoraša srpskih koncentracijskih logora,
Podružnici SDŽ za program „Putevima ponosa“ donirano je 1.000,00 kn; Kulturnoumjetničkoj udruzi „Strmica“ s 3.000,00 kn pomoglo se u odlasku na manifestaciju
predstavljanja manjinskih kulturno-umjetničkih udruga u Novi Sad, R. Srbija; Udruzi
veterana 4. gardijske brigade s 3.000,00 kn pomoglo se u njihovom redovitom radu, kao i
Udruzi slijepih Šestočka s 500,00 kn te Hrvatskom savezu uzgajivača ovaca i koza s 500,00
kn za izdavanje stručnog časopisa „Ovčarsko-kozarski list“; Klubu „Dalmatinsko Kosovo“
doniran je iznos od 3.000,00 kn za kupnju kombija za prijevoz; Udruzi veterana ZNG IV-.
brigade, Podružnica ŠKŽ, s 3.000,00 kn pomoglo se u obilježavanju godišnjice VRO
Maslenica; Malonogometnom klubu Knin s 2.500,00 kn pomoglo se u podmirenju troškova
kotizacije za nastup u Županijskoj malonogometnoj ligi ŠKŽ; kao i svake godine Udruzi
dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH donirana su sredstva u iznosu od 2.000,00 kn
za projekt „Pomozimo studentima i maturantima – djeci hrvatskih branitelja kupnjom
prijenosnog računala od Iloka do Cetine“; 6.000,00 kn donirano je Viteškom alkarskom
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društvu Sinj za organizaciju 305. Sinjske alke; Srpskoj pravoslavnoj Crkvenoj opštini
kninskoj u Kninu s 10.000,00 kn pomoglo se u obnovi unutrašnjosti crkve Prenosa moštiju
Svetog Nikolaja na Žagroviću; Hrvatskom liječničkom zboru i Hrvatskom pedijatrijskom
društvu donirana su sredstva u iznosu od 20.000,00 kn kao financijska pomoć organizaciji
XXIX. sastanka pedijatara Dalmacije i na kraju, financijska potpora Gradu zagrebu u iznosu
od 100.000,00 kn za saniranje štete od potresa.


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, školstvu
i visokom obrazovanju:
- kroz Program sporta Zajednici sportova Grada Knina prebačena su sredstva za
sufinanciranje programa sportskih udruga u iznosu od 720.000,00 kuna; 70.000,00 kuna
na ime suradnje s Hrvatskim olimpijskim odborom, 39.000,00 kn za troškove edukacije
trenera te su potpisani ugovori za 7 sportskih stipendija;
- kroz Program civilnih udruga zaključeni su ugovori o sufinanciranju programa i projekata
s udrugama: Aduro Projekti - Oči sigurnosti, Boćarski klub osoba s invaliditetom Boćanje za osobe s invaliditetom, Fotoklub Knin – Škola fotografije, KUD „Kralj
Zvonimir“ Knin - Kninu s ljubavlju, dani folklora djece i mladih, UNHNR Sinovi Oluje –
Malonogometni turnir Oluja kup 2020, Obrazovno-kulturne udruge Porta - Filozofski pop
- up, Udruga umirovljenika Grada Knina - Socijalno-humanitarni program – Aktivni
umirovljenici, Udruga „Sveti Bartolomej“ - Rehabilitacija djece i mladih u Poludnevnom
boravku, Ekološka udruga Krka - Zapiši, pa zasadi, Zajednica Hrvata BiH, ŠKŽ Unaprjeđivanje zajedničkih kulturnih, regionalnih i drugih životnih ciljeva Hrvata iz BiH
i ostalih stanovnika Grada Knina, Udruga „Naše ognjište“ Knin - Moć znanja, MK
„Olujni jahači“ – Moto scena – Knin 2020., Gradsko društvo Crvenog križa Knin – Prva
pomoć u kriznim situacijama i Savjetovalište GDCK Knin (psihosocijalna podrška i
program prevencije bolesti ovisnosti) te programi braniteljskih udruga i program Udruge
„Sveti Bartolomej“ – Živjeti s Vama, a ne pored Vas, koji je financiran kroz aktivnost:
Projekti kojima se potpomaže i doprinosi poboljšanju života osoba s invaliditetom,
poteškoćama u razvoju i slično. Program javnih potreba u udruga civilnog društva Grada
Knina za period siječanj - lipanj 2020. godine, u dijelu koji se odnosi na redovnu
djelatnost Crvenog križa i rad i djelatnost Službe traženja, sukladno člancima 27. i 30.
Zakona o Hrvatskom crvenom križu (“Narodne novine”, broj 71/10), izvršen je u
cijelosti, dok je izvršenje Programa u dijelu koji se odnosi na sufinanciranje programa
braniteljskih udruga, udruga neprofitnog karaktera iz raznih oblasti djelovanja te
projekata kojima se potpomaže i doprinosi poboljšanju života osoba s invaliditetom,
poteškoćama u razvoju i slično, cca 50 %;
kroz Program kulture tijekom izvještajnog perioda raspisan je javni poziv za
financiranje programa/projekata javnih potreba u kulturi na području Grada Knina za
2020. godinu, ali iz razloga proglašenja pandemije bolesti COVID-19, postupak je
okončan i ugovori s udrugama su potpisani tek u srpnju. U siječnju ove godine Grad Knin
i Muzej hrvatskih arheoloških spomenika iz Splita, zaključili su Ugovor o donaciji
150.000,00 kuna za nastavak arheoloških istraživanja na lokalitetu Kapitul kod Knina te
su Hrvatskom kulturnom društvu Napredak donirana sredstva u iznosu od 75.000,00 kuna
za pokrivanje dijela troškova izrade kninskih narodnih nošnji, koje se izrađuju u Zagrebu;
- kroz Program Općih javnih potreba u predškolskom odgoju, školstvu i visokom
obrazovanju, sufinancira se prijevoz učenika srednjih škola koji nastavu pohađaju u
Šibeniku, prijevoz učenika srednjih škola iz Golubića te prijevoz predškolske djece.
Posljedice uvođenje karantene i restriktivnih mjera, osjetile su se i u provedbi ovoga
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Programa na način da neki od planiranih projekata, kao što su provedba
poslijediplomskog specijalističkog studija „Priprema i provedba EU projekata“ i
osnivanje Zavoda za biomedicinska istraživanja na krškim područjima u Kninu, nisu
realizirani u onoj mjeri koliko je to planirano Programom u izvještajnom period;
- kroz Socijalni program, među ostalim, financirale su se gradske stipendije i to 20
učeničkih stipendija u iznosu od 500,00 kuna mjesečno i 21 studentska stipendija u
iznosu od 1.000,00 kuna mjesečno; pomoći za rođenje djeteta (riješeno je ukupno 39
zahtjeva); zahtjevi za jednokratne pomoći obiteljima i dr. Za mjeru predviđenu u
Programu „Sufinanciranje adaptacije stanova za mlade obitelji”, koja je imala izuzetan
odjek u Gradu i dobro je prihvaćena od svih, tijekom izvještajnog perioda, uz donošenje
Pravilnika o sufinanciranju adaptacije stanova za mlade obitelji na području Grada Knina
za 2020. godinu („Službeno glasilo Grada Knina“, broj 6/20 i 9/20), u svibnju je raspisan
Javni poziv za sufinanciranje adaptacije stanova za mlade obitelji na području Grada
Knina u 2020., ali je mjera realizirana tek u rujnu kada su korisnicima dodijeljene potpore
potpisivanjem ugovora, slijedom čega će izvješće o realizaciji ovog dijela Programa biti
predmet izvješća za period srpanj-prosinac.

4. 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,
izrada Pravilnika o sufinanciranju adaptacije stanova za mlade obitelji na području Grada
Knina za 2020. godinu i Pravilnika o korištenju službenih automobila,
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, među ostalim organizacija prijma veleposlanika Države Izrael u
Republici Hrvatskoj, NJ.E.Ilan Mor, koji je posjetio Knin 30. siječnja ove godine,
izrada ugovora o djelu, ugovora o donacijama, ugovora o sufinanciranju, ugovora o
poslovnoj suradnji, sporazuma s dobavljačima, zaključaka, odluka i drugih pravnih akata,
poslovi vezani uz zaštitu dostojanstva zaposlenika gradske uprave Grada Knina,
izrada nacrta i prijedloga akata za Gradonačelnika, iz nadležnosti Upravnog odjela,
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 (otpremljeno je 2776 akata),
poslovi nabave i evidencije potrošnje uredskog i drugog materijala,
poslovi arhive (arhivirano je ukupno 741 predmeta)
čuvanje izvorne dokumentacije Gradskog vijeća i Gradonačelnika,
poslovi prijepisa, umnožavanja i slaganja materijala za sjednice, kolegije i dr.,
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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.

IV.

U navedenom vremenskom razdoblju rad UPRAVNOG ODJELA ZA
PROGRAME EU, GOSPODARSTVO, STRATEŠKO PLANIRANJE I
RAZVOJ,
FINANCIJE,
JAVNU
NABAVU
I
NAPLATU
POTRAŽIVANJA može se promatrati kroz slijedeće segmente:
1. Financije i naplata potraživanja

U navedenom razdoblju izrađena su i u zakonskim rokovima dostavljena sva izvješća Poreznoj
upravi, Državnom zavodu za statistiku i financijskim institucijama.
Blagajničko poslovanje - za navedeni period ukupno je izdano
- uplatnica 9
- isplatnica 121
U knjizi putnih naloga izvršen je obračun i naplata - isplata 50 putnih naloga. Ukupno isplaćeni
iznos na ime putnih naloga iz blagajne u izvještajnom razdoblju iznosi 4.100,00 kuna.
U knjizi ulaznih računa u izvještajnom razdoblju zaprimljeno je i proknjiženo 902 ulazna računa
te je po istim Grad zadužen za 20.809.725,46 kuna.
U izvještajnom razdoblju Grad je po svim osnovama ispostavio 21046 izlazna računa u ukupnom
iznosu 3.088.683,93 kn te uprihodovao 3.133.445,96 kuna.
U nastavku se daje pregled svih izdanih i naplaćenih računa po vrsti naknade, kako slijedi:
Ukupno izdanih mjesečnih računa:
- zakup poslovnih prostora
- komunalna naknada (pravne osobe)
- naknada za uređenje voda (pravne osobe)
- zakup javne gradske površine
- najam stanova sa stanarskim pravom
- otkup državnih stanova

455
1640
1603
249
306
105

Ukupno izdano kvartalnih obračuna za građane:
- komunalna naknada
- naknada za uređenje voda

8334 računa
8354 računa

Ukupna zaduženja u izvještajnom razdoblju:
- zakup poslovnih prostora
- zakup javne površine
- komunalna naknada (fizičke osobe)

računa
računa
računa
računa
računa
računa

456.269,37 kuna
139.183,06 kuna
592.760,01 kuna
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-

komunalna naknada (pravne osobe)
naknada za uređenje voda (fizičke osobe)
naknada za uređenje voda (pravne osobe)
otkup stana (stanarsko pravo)
prodaja stanova
komunalni doprinos

Ukupno zaduženo

977.752,81
438.036,88
338.197,40
59.878,02
85.009,41
1.596,97

kuna
kuna
kuna
kuna
kuna
kuna

3.088.683,93 kuna

Od toga u izvještajnom razdoblju je naplaćeno:
-

zakup poslovnih prostora
zakup javne površine
komunalna naknada (fizičke osobe)
komunalna naknada (pravne osobe)
naknada za uređenje voda (fizičke osobe)
naknada za uređenje voda (pravne osobe)
otkup stana (stanarsko pravo)
prodaja stanova
komunalni doprinos

Ukupno naplaćeno:

319.010,80
137.945,35
566.210,07
699.422,23
405.296,81
251.627,19
57.199,52
693.500,55
3.233,44

kuna
kuna
kuna
kuna
kuna
kuna
kuna
kuna
kuna

3.133.445,96 kuna

Naplaćeni iznos na ime naknade za uređenje voda je prihod Hrvatskih voda te ga Grad Knin ima
obvezu tjedno transferirati Hrvatskim vodama uz ostvarivanje prihoda od 10% i priznavanja
materijalnih troškova.
U izvještajnom razdoblju nije bilo pokrenutih stečajnih ni likvidacijskih postupaka nad
dužnicima Grada Knina te s tim ni prijave potraživanja Grada po navedenom osnovu. Međutim,
uvidom u poslovne knjige utvrđen je znatan broj dužnika Grada koji godinama nisu aktivni
(brisani iz Registra trgovačkih društava, Obrtnog Registra i Registra udruga) te dužnika nad
kojim je stečajni postupak pokrenut prije više godina i još traje. Po navedenom, nadležnom
upravnom tijelu, na daljnje postupanje dostavljeni su svi relevantni podaci o njihovom statusu i
dugu koji se vodi u poslovnim knjigama Grada, kako slijedi:
- Pregled stanja duga i dužnika s osnova korištenja javne gradske površine,
- Pregled stanja duga i dužnika s osnova zakupa poslovnog,
- Pregled stanja dužnika s osnova komunalne naknade – pravne osobe,
- Pregled stanja dužnika s osnova naknade za uređenje voda – pravne osobe.
Opomene za zakašnjela plaćanja s osnova zakupa poslovnih prostora i zakupa javne gradske
površine se redovito šalju dužnicima i prosljeđuju nadležnom upravnom tijelu na daljnje
postupanje, opomene za ostala potraživanja Grada dostavljale su se dužnicima uz
račun/terećenje, sve sukladno Pravilniku o utvrđivanju i naplati gradskih prihoda.
U izvještajnom razdoblju pripremljena je i nadležnom tijelu dostavljena dokumentacija za raskid
jednog ugovora o zakupu javne gradske površine.
Koncesije:
U izvještajnom razdoblju ukupno imamo tri aktivne koncesije, i to:
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-

crpljenje i odvoz – septičke jame
linijski prijevoz
dimnjačar

1 konc./ Komunalno poduzeće d.o.o. Knin
1 konc./ Čazmatrans d.o.o.
1 konc./ Upravitelj d.o.o. Knin

Dostavljena su sva mjesečna izvješća Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno
zbrinjavanje za državne stanove.
Izrađeno je i dostavljeno Izvješće o naplati cijene stanova prodanih na temelju Zakona o prodaji
stanova na kojima postoji stanarsko pravo za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine.
Izvješće se dostavlja Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.
Financijski akti doneseni u izvještajnom razdoblju:
- Prijedlog Odluke o utvrđivanju osnovice za izračun plaće službenika i namještenika
upravnih tijela Grada Knina;
- Nacrt prijedloga Prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Knina za 2020. godinu;
- Nacrt prijedloga Drugih izmjena i dopuna Proračuna Grada Knina za 2020. godinu;
- Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Knina za 2019. godinu;
- Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Knina za 2019. godinu;
- Prijedlog Izvješća o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala Grada
Knina za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine;
- Prijedlog Izvješća o trošenju sredstava proračunske pričuve Grada Knina za razdoblje od
01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine;
- Prijedlog Izvješća o danim jamstvima i izdatcima po jamstvima Grada Knina za razdoblje
od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine;
- Nacrt prijedloga Trećih izmjena i dopuna Proračuna Grada Knina za 2020. godinu.


Zaduživanje Grada, davanje jamstava i suglasnost

U izvještajnom razdoblju, a po Ugovoru o kreditu broj: ESJR-19-1100383 (ESIF kredit za
modernizaciju javne rasvjete Grada Knina) koji je Grad potpisao sa HBOR-om dana 11. travnja
2019. godine, u ožujku 2020. godine po završetku radova na modernizaciji javne rasvjete isti je u
cijelosti realiziran.
U ožujku 2020. godine izdana je suglasnost Grada Knina na zaduženje društva „Upravitelj“
d.o.o. za nabavu bagera-kombinirke, za iznos kredita od 700.000,00 kuna.
Pored navedenog, sukladno Zakonu o proračunu, kvartalno se izrađuju Izvješća o zaduženju i
dostavljaju Ministarstvu financija. U izvještajnom razdoblju predana su dva Izvješća o zaduženju
(za razdoblje 9-12/2019 i 1-3/2020).


Uspostava i razvoj sustava financijskog upravljanja i kontrola

Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2019. godinu
U Izvještajnom razdoblju izvršene su sve zakonske obveze vezane za izradu i predaju Izjave o
fiskalnoj odgovornosti Grada Knina za 2019. godinu. Izrađeni su svi zakonom propisani akti koji
se prilažu Izjavi o fiskalnoj odgovornosti: popunjen je Upitnik o fiskalnoj odgovornosti, izrađeno
Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima te Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti
utvrđenih pri davanju Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2019. godinu.
Sačinjeno je i poslano Godišnje izvješće o nepravilnostima za 2019. godinu.
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Kontrola Izjava o fiskalnoj odgovornosti
Do ove godine kontrolu Izjave o fiskalnoj odgovornosti proračunskih korisnika i trgovačkih
društava Grada vršila su upravna tijela prema svojoj nadležnosti. Kako su Odlukom o izmjenama
i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Knina („Službeno glasilo Grada Knina“,
broj 9/19) navedeni poslovi stavljeni u nadležnost ovog upravnom odjela u izvještajnom
razdoblju napravljeno je 10 kontrola i sačinjeno 10 Zapisnika o provedenoj kontroli Izjave o
fiskalnoj odgovornosti za 2019. godinu i to za:
- Dječji vrtić „Cvrčak“,
- Narodnu knjižnicu Knin,
- Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Knina,
- Pučko otvoreno učilište Knin,
- Kninski muzej,
- Javnu ustanovu Lokalnu razvojnu agenciju „Matica“ ,
- Vijeće srpske nacionale manjine,
- „Čistoća i zelenilo“ d.o.o,
- „Komunalno poduzeće Knin“ d.o.o. i
-„Upravitelj“ d.o.o.

2. Područje gospodarstva


Potpore gospodarstvu

- 19. svibnja 2020. godine donesen je Program potpora gospodarstvu Grada Knina u 2020.
godini („Službeno glasilo Grada Knina“ 10/2020),
- 1. lipnja 2020. godine raspisan je Javni poziv za dodjelu potpora u gospodarstvu Grada Knina u
2020. godini.
Istim je određeno 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 zaposlenih;
MJERA 3. – Potpora 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. – Potpora za izradu prijavne dokumentacije za projekte koji će se financirati iz
EU i nacionalnih sredstava.
- Zbog velikog broja zaprimljenih zahtjeva i Proračunom ograničenih sredstava za ovu namjenu
(planirano 500.000,00 kuna) gradonačelnik je dana 17. lipnja 2020. godine donio Odluku o
privremenom zatvaranju Javnog poziva za dodjelu potpora gospodarstvu Grada Knina u 2020.
godini do završetka obrade pristiglih zahtjeva.
U razdoblju od 1. do 17. lipnja 2020. godine, koliko je Javni poziv bio otvoren, zaprimljeno je 68
zahtjeva za dodjelu potpora, tijekom izvještajnog razdoblja održana je jedna sjednica
Povjerenstva za dodjelu potpora u gospodarstvu na kojoj su razmatrana 42 zahtjeva i jedna
dopuna, isplaćeno je 39 potpora u ukupnom iznosu od 499.929,65 kuna (isplata 6 potpora
temeljem Odluke o dodjeli potpora te 33 sačinjena Ugovora o dodjeli potpore). Sve potpore
odnose se na Mjeru 4. - Potpora za nabavu nove opreme te za uređenje i adaptaciju prostora u
kojem se obavlja djelatnost.

IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA GRADA KNINA
za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine

Stranica 11

Za 3 zahtjeva donesena je Odluka o njihovom odbacivanju jer nisu zadovoljavali uvjete
propisane Programom i Javnim pozivom. Sve isplaćene potpore su upisane u Registar državnih
potpora.


Potpore poljoprivredi

U izvještajnom razdoblju, a vezano za dodjelu potpora u poljoprivredi, upravno tijelo je izradilo
nacrt prijedloga Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Knina za razdoblje 2020. 2022. godine, isti je usvojen od strane Gradskog vijeća u svibnju 2020. godine te objavljen u
„Službenom glasilu Grada Knina“, broj 10/2020. U izvještajnom razdoblju, 14. svibnja 2020.
godine zatraženo je od Ministarstva poljoprivrede Mišljenje o usklađenosti Programa, koje je
obvezno ishoditi prije raspisivanja Javnog poziva za dodjelu potpora. Navedeno Mišljenje o
usklađenosti je zaprimljeno 29. svibnja 2020. godine.
Kako je Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivredi na području Grada Knina raspisan 6. srpnja
2020. godine, odnosno nakon roka na koje se odnosi ovo izvješće, sve ostale aktivnosti vezane
za provedbu Javnog poziva i dodjelu potpora bit će predmet narednog izvješća.


Potpore turizmu

U izvještajnom razdoblju ovo upravno tijelo izradilo je nacrt prijedloga Programa potpora
razvoju turističke ponude na području Grada Knina u 2020. godini, koji je, po usvajanju od
strane Gradskog vijeća (svibanj 2020.) objavljen u „Službenom glasilu Grada Knina“, broj
10/2020. Po istom je donesen i objavljen Javni poziv za dodjelu potpora razvoju turističke
ponude Grada Knina u 2020. godini.
Istim se određuju četiri mjere potpore, kako slijedi:
MJERA 1. – Potpora za izgradnju bazena
MJERA 2. – Potpora za poboljšanje uvjeta postojeće kategorizacije
MJERA 3. – Potpora pokretanju obavljanja ugostiteljske djelatnosti na postojećem
obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
MJERA 4. – Potpora pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu
Kako je Javni poziv otvoren do namjenskog utroška sredstava, odnosno do 1. prosinca 2020.
godine, u ovom izvještajnom razdoblju su se prikupljali zahtjevi za dodjelu potpora, a njihovo
razmatranje i izvješće o isplaćenim potporama bit će predmet narednog izvješća ovog upravnog
tijela.


Pomoć namijenjena ublažavanju posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa –
COVID 19

Grad je u svrhu ublažavanja posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa – COVID 19 donio
dvije odluke:
- Odluku o jednokratnoj financijskoj pomoći poslovnim subjektima namijenjenoj ublažavanju
posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa – COVID 19 i
- Odluku o mjerama za ublažavanje posljedica izazvanih epidemijom bolesti COVID – 19 na
području Grada Knina.
Odluka o jednokratnoj financijskoj pomoći poslovnim subjektima namijenjenoj
ublažavanju posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa – COVID 19.
Po Odluci jednokratna financijska pomoć (u iznosu od 3.000,00 do 5.000,00 kuna po unaprijed
definiranim kriterijima) namijenjena je svim poslovnim subjektima sa područja Grada Knina koji
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su pogođeni zabranom rada temeljem Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja,
rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja.
Temeljem Odluke, dana 1. lipnja 2020. godine, raspisan je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za
jednokratnu financijsku pomoć, a kako je istim propisano da se zahtjevi predaju do 1. srpnja
2020. godine, konačno izvješće o broju zaprimljenih zahtjeva i iznosu isplaćenih pomoći bit će
sadržano u narednom izvješću ovog upravnog tijela.
Odluka o mjerama za ublažavanje posljedica izazvanih epidemijom bolesti COVID – 19 na
području Grada Knina.
Mjere ublažavanja posljedica koronavirusa, po ovoj Odluci, namijenjene su poslovnim
subjektima sa područja Grada Knina kojim je poslovanje ograničeno ili ugroženo kao posljedica
Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o mjerama ograničavanja društvenih
okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja.
Navedene mjere odnose se na:
- oslobađanje od plaćanja komunalne naknade za nekretnine koje služe u svrhu obavljanja
poslovne djelatnosti – oslobađanje se odnosi na ožujak, travanj i svibanj 2020. godine,
- oslobađanje plaćanja zakupa poslovnih prostora u vlasništvu Grada Knina za mjesece travanj,
svibanj i lipanj 2020. godine,
- oslobađanje od plaćanja zakupa javnih površina za postavljanje otvorene i zatvorene terase za
razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2020. godine i
- oslobađanje od plaćanja poreza na potrošnju za razdoblje od 1. lipnja do 31. prosinca 2020.
godine.
Pored navedenog, Odlukom je određeno da se za obveze nastale u 2020. godini neće provoditi
postupci prisilne naplate potraživanja Grada Knina do 31. prosinca 2020, godine.


Javna nabava:

U izvještajnom razdoblju provedeno je 3 postupaka javne nabave:
1) Radovi na rekonstrukciji Informacijsko-inovacijskog inkubatora (3i),
2) Izrada projektno-tehničke dokumentacije za zahvate u staroj gradskoj jezgri i
3) Radovi na izgradnji mrtvačnice (odarnice) i uređenju pješačkih staza na gradskom groblju u
Kninu – poništeni postupak.


Jednostavna nabava i ostalo u vezi nabave:

U izvještajnom periodu provedeno je 5 postupka jednostavne nabave sukladno Pravilnika o
provođenju postupaka jednostavne nabave procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna odnosno
500.000,00 kuna.

3. Provedba Intervencijskog plana Grada Knina
1. Prijava projektnih prijedloga
Pripremljen i prijavljen jedan projektni prijedlog „Razvoj infrastrukture Poduzetničkog centra“
u ukupnoj vrijednosti od 33.340.012,29 kn.
2. Odluke o financiranju
Donesena je Odluka o financiranju projekta „Uređenje sportsko-rekreacijske zone Marunuša i
izgradnja javne rasvjete duž staze uz Krku“ ukupne vrijednosti 6.675.053,82 kn.
3. Potpisani ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava
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U izvještajnom razdoblju potpisan je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt
Rekonstrukcija i opremanje Informacijsko-inovacijskog inkubatora (3i) u vrijednosti od
12.218.975,74 kn.
4. Projekti u provedbi
- Kulturna i prirodna baština – resurs za razvoj turizma
- 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
- Izgradnja kapaciteta za provedbu Intervencijskog plana Grada Knina
- Izgradnja pješačko-biciklističkog mosta na Orašnici i uređenje šetnice prema Krčiću
- Rekonstrukcija i opremanje Informacijsko-inovacijskog inkubatora (3i)
- Uređenje sportsko-rekreacijske zone Marunuša i izgradnja javne rasvjete duž staze uz
Krku
Ukupna vrijednost osam (8) projekata iz Intervencijskog plana koji su trenutno u provedbi je
33.724.842,44 kn.
Pojedinačni projekti i izvještaj o realiziranom po svakom projektu u izvještajnom razdoblju su
kako slijedi:
1. Grant shema – Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje
zaposlenosti
Ukupno raspoloživa sredstva za Knin su 23.000.000,00 kn. Ugovorena su 22 projekta u
ukupnoj vrijednosti od 22.476.818,17 kn. Projekte je evaluiralo i ugovaralo Ministarstvo
rada i mirovinskog sustava.
2. Grant shema – razvoj poduzetništva u gradu Kninu
Ukupno raspoloživa sredstva za Knin su 22.250.000,00 kn. Do 30.06.2020. godine
zaprimljene su 63 projektne prijave, a ugovoreno je 35 projekta u ukupnoj vrijednosti od
24.832.335,30 kn. Projekte evaluira i ugovara Ministarstvo regionalnoga razvoja i
fondova Europske unije.
3. Obnova, uređenje i valorizacija prostora stare tržnice, poslovnih i stambenih
prostora i infrastrukture u staroj gradskoj jezgri
- U izvještajnom razdoblju kupljena su još dva stambena objekta (Svačićeva 6 i
Zvonimirova 54);
- proveden postupak javne nabave i potpisan ugovor za izradu projektno-tehničke
dokumentacije za zahvate u staroj gradskoj jezgri i izrada dokumentacije je u tijeku s
rokom završetka do kraja kolovoza 2020. godine
- provedeni arheološki istražni radovi u Kumičićevoj i Kvaternikovoj ulici i na staroj
tržnici.
4. Izgradnja pješačko-biciklističkog mosta na Orašnici i uređenje šetnice prema
Krčiću
Započeti radovi na izgradnji mosta i uređenju šetnice. Radovi napreduju u skladu s
ugovorenom dinamikom i bit će završeni do kraja listopada 2020. godine.
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5. Uređenje sportsko-rekreacijske zone Marunuša i izgradnja javne rasvjete duž staze
uz Krku
Ishodovana elektroenergetska suglasnost i napravljen priključak na elektroenergetsku
mrežu za Marunušu.
U svibnju je donesena Odluka o financiranju projekta, a ugovor o dodjeli bespovratnih
sredstava je potpisan u srpnju 2020. godine. U pripremi je dokumentacija o nabavi radova
za potrebe provođenja postupka javne nabave.
6. Kulturna i prirodna baština resurs za razvoj turizma na području grada Knina
- Gotovo sve planirane projektne aktivnosti su odrađene (izrađena Studija o potencijalu
kulturne i prirodne baštine, izrađen marketinški plan, osmišljeno 5 turističkih proizvoda
Knina, razvijen vizualni identitet grada Knina, izrađen dizajn tiskanih i digitalnih
promotivnih materijala, izrađen promotivnih film/spot grada Knina, izrađena interaktivna
karta grada Knina, osmišljeni prijedlozi suvenira grada Knina, održana radionica dizajna i
izrade suvenira te je 11 polaznika radionice dizajniralo i izradilo suvenire koji su
predstavljeni na izložbi u Gradskoj vijećnici, proveden seminar za turističke vodiče (10
osoba), provedena obuka za turističke pratitelje (7 osoba), provedena obuka za privatne
iznajmljivače (31 osoba), izrađen i tiskan promotivni materijal (letci i brošure) na
hrvatskom i engleskom jeziku, izrađene digitalne platforme Kninska tvrđava i Visit Knin,
odrađena promotivna kampanja na web portalima i društvenim mrežama uz korištenje
promotivnog filma, TZ grada Knina sudjelovala na međunarodnom turističkom sajmu
Alpe Adria u Ljubljani i turističkom sajmu GAST u Splitu);
- zbog poteškoća i ograničenja uzrokovanih panedemijom koronavirusa, planirano
sudjelovanje na sajmu PLACE2GO u Zagrebu i na sajmu u Skradinu nije realizirano,
budući da su sajmovi otkazani. Također su, iz istog razloga, morala biti odgođena
studijska putovanja u Istru i Toskanu. Zbog svega navedenog, produženo je razdoblje
provedbe projekta do kraja kolovoza 2020. godine. Umjesto sajmova u Zagrebu i
Skradinu, odlučeno je da će se sudjelovati na sajmovima „Domaće je najbolje“ u Pirovcu
i Tribunju u kolovozu, a studijska putovanja su organizirana u lipnju i srpnju.
7. Razvoj poduzetničke infrastrukture u poslovnoj zoni Preparandija
- Izrađen idejni, glavni i izvedbeni projekt, troškovnici i studija izvodljivosti s analizom
troškova i koristi za Poduzetnički centar.
- Na temelju izrađene projektno-tehničke dokumentacije ishodovane su potvrde na glavni
projekt, napravljen je projektni prijedlog i projekt je prijavljen za financiranje početkom
lipnja 2020. godine. Potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava se očekuje u
studenom 2020. godine
8. Rekonstrukcija i opremanje Informacijsko-inovacijskog inkubatora (3i)
- proveden postupak javne nabave za radove na rekonstrukciji inkubatora
- proveden postupak nabave za usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova i
koordinatora zaštite na radu.
- izrađen vizualni identitet Informacijsko-inovacijskog inkubatora i napravljen promotivni
materijal.
9. Izgradnja kapaciteta za provedbu Intervencijskog plana Grada Knina
- Provedena obuka zaposlenika Grada Knina, JU LRA Matica i ostalih gradskih ustanova i
poduzeća o pripremi i provedbi EU projekata
- preostale 2 radionice odgođene su do daljnjega zbog ograničenja uzrokovanih
pandemijom koronavirusa.
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10. Priprema dokumentacije za razvojni prioritet "Aktiviranje rijeke Krke kao resursa
za održivi razvoj lokalne zajednice"
- izrađeni idejni i glavni projekti za zahvate planirane u sklopu projekata:
- Izgradnja pješačko-biciklističkih mostova na rijeci Butižnici i Krki;
- Uređenje Cesarićeve obale i rasvjete od Orašnice do arheološkog nalazišta Kapitul.
11. Priprema projektne dokumentacije za razvojni prioritet Razvoj turističke ponude
grada Knina
Proveden otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti, odabrani izvršitelji usluga i
potpisani ugovori za izradu projektno-tehničke dokumentacije za zahvate planirane na
tvrđavi:
- Izgradnja sustava proširene stvarnosti i vinoteke;
- Uređenje infrastrukture na tvrđavi;
- Izgradnja zipline sustava i osiguravanje pristupačnosti za osobe s invaliditetom
- Izgradnja multimedijske dvorane i ljetne pozornice na tvrđavi.
Izrada dokumentacije je u tijeku s rokom završetka krajem rujna 2020. godine.
12. Priprema projektne dokumentacije za razvojni prioritet Revitalizacija
infrastrukture i društvenih aktivnosti u staroj gradskoj jezgri
Potpisan je ugovor i u tijeku je 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. Rok završetka
dokumentacije je kraj kolovoza 2020. godine.
13. Priprema projektne dokumentacije za razvojni prioritet Razvoj poduzetničke
infrastrukture u poslovnoj zoni Preparandija
U sklopu ovog projekta izrađena je projektno-tehnička dokumentacija za zahvate
planirane u Poslovnoj zoni Preparandija:
- Razvoj poduzetničke infrastrukture Poduzetničkog centra
- Rekonstrukcija i opremanje Informacijsko-inovacijskog inkubatora (3i).
Projekt je završen, usvojeno je završno izvješće i završni zahtjev za nadoknadom
sredstava.

V.

U navedenom vremenskom razdoblju rad UPRAVNOG ODJELA ZA
PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNE, IMOVINSKOPRAVNE
POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA može se promatrati kroz slijedeće
segmente:
 Modernizacija javne rasvjete na području Grada Knina

Krajem 2019. godine proveden je postupak javne nabave i ugovorena isporuka i montaža
novih energetski i ekološki učinkovitih LED rasvjetnih tijela te su početkom ožujka 2020. godine
isporučena i montirana sva rasvjetna tijela. Ukupna vrijednost nabavljene opreme, radova i
usluga nadzora iznosi 5.895.340,00 kn. Sredstva za realizaciju osigurana su kreditom HBOR-a iz
“ESIF kredita za javnu rasvjetu” u sklopu Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija
2014-2020”. Projekt će rezultirati znatnim uštedama u potrošnji električne energije i smanjenju
emisije CO2 u atmosferu.
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 Izgradnja nove mrtvačnice na gradskom groblju
Tijekom svibnja proveden je, a zatim i poništen postupak javne nabave za izgradnju
mrtvačnice i uređenje staza na gradskom groblju jer su sve pristigle ponude bile znatno veće od
procijenjene vrijednosti nabave. Nakon rebalansa proračuna i povećanja iznosa za izgradnju
mrtvačnice ponovo je proveden postupak javne nabave, ali samo za izgradnju mrtvačnice (bez
uređenja pješačkih staza). Ugovor je u pripremi i početak radova očekuje se u rujnu. Vrijednost
ugovorenih radova i usluga nadzora iznosi oko 2.450.000,00 kn.

 Asfaltiranje Jerkovićevog, Carevljevog i Poljakovog puta te
odvojaka Kneževićeve i Anićeve ulice
Tijekom ožujka proveden je postupak nabave za asfaltiranje predmetnih ulica. Ugovorena
cijena radova iznosi 600.478,75 kn. Sredstva za asfaltiranje ulica u iznosu od 100.000,00 kn
osigurana su sufinanciranjem Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova europske unije kroz
Program podrške brdsko-planinskim područjima, a preostalih 500.478,75 kn osigurao je Grad
Knin iz vlastitih prihoda. U izvještajnom razdoblju asfaltirane su ulice Carevljev put, Poljakov
put, Jerkovićev put i odvojak Kneževićeve ulice (iza hotela''Ivan'').

 Uređenje Vrgoračke ulice
Temeljem izrađene projektne dokumentacije u siječnju je proveden postupak nabave i u
veljači 2020. godine ugovoreni su radovi na uređenju Vrgoračke ulice. Uređenje obuhvaća
izgradnju potpornog zida uz ulicu, uređenje kolnika i parkirališta. Ukupna vrijednost izvedenih
radova iznosi cca 625.000 kn. Sredstva za realizaciju osigurao je Grad Knin. U izvještajnom
izvršeni su zemljani i betonski radovi u vrijednosti 233.843,75 kn.

 Sanacija krovišta na objektima Atletskog kluba i Kluba sjedeće odbojke
U siječnju 2020. godine proveden je postupak nabave nakon čega je potpisan ugovor o izvođenju
radova na sanaciji krovišta na objektima Atletskog kluba i Kluba sjedeće odbojke. Ukupna
vrijednost izvedenih radova iznosi 127.129,87 kn. Sredstva za realizaciju osigurao je Grad Knin.
Radovi na sanaciji krovišta završeni su u srpnju.

 Izgradnja potpornog zida na novom dijelu gradskog groblja
Nakon provedenog postupka jednostavne nabave u ožujku je sklopljen ugovor za izgradnju
potpornog zida na gradskom groblju. Izgradnja potpornog zida je dio 1. faze proširenja gradskog
groblja cilj koje je da se osigura dodatni prostor za izgradnju novih grobnica. Radovi na izgradnji
potpornog zida završeni su u lipnju, a ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi cca 625.000 kn.

 Sanacija pokosa prirodne litice na Tvrđavi
Završeni su radovi na sanaciji pokosa prirodne litice na Tvrđavi u svrhu zaštite platoa na
kojemu će se u sklopu Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih
gradova na ratom pogođenim područjima izgraditi multimedijalna dvorana. Vrijednost izvedenih
radova iznosi 599.483,75 kn, a vrijednost usluga nadzora iznosi 37.500,00 kn.
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 Obnova dvorane O.Š. Domovinske zahvalnosti
Izvedeni su radovi na obnovi dvorane i svlačionica OŠ Domovinske zahvalnosti čija je
vrijednost 99.971,88 kn.

 Uređenje dječjeg igrališta
Nabavljene su sprave i uređeno je dječje igralište na Cesarićevoj obali. Vrijednost sprava i
klupa i radova na njihovom postavljanju iznosi oko 97.146,00 kn. Sredstva je osigurao Grad
Knin.

 Uređenje pješačke staze u parku nasuprot zgrade gradske uprave
U lipnju su izvedeni radovi na uređenju pješake staze u parku nasuprot zgrade gradske
uprave čija je vrijednost 179.009,25 kn.


Uređenje Križnog puta prema Spomen Križu na brdu Gradina u

Kovačiću
Grad Knin je s 62.500,00 kn sufinancirao projekt uređenja križnog puta prema spomen križu
na brdu Gradina u Kovačiću koji je realizirala koordinacija braniteljskih udruga Grada Knina.

 2. faza konstruktivne sanacije kuće Lovrić
Grad Knin je na natječaj Ministarstva kulture u sklopu Poziva za predlaganje programa
javnih potreba u kulturi za 2020. godinu prijavio 2. fazu konstruktivne sanacije Kuće Lovrić.
Ministarstvo kulture je odobrilo samo 50.000,00 kn iz Programa zaštite i očuvanja nepokretnih
kulturnih dobara. Slijedi početak radova na 2.fazi konstruktivne sanacije. Ukoliko krajem godine
isti natječaj bude ponovo raspisan Grad Knin će se prijaviti za nastavak sanacije objekta.

 Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada
Temeljem ugovora koji je 2019. godine potpisan s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada vrijednog 1.637.235,10 kn, u
lipnju 2020. godine isporučeno je 245 metalnih spremnika zapremine 770 i 1100 litara za papir,
staklo i plastiku čija je vrijednost 724.812,50 kn. Za isporuku je preostalo još 5440 spremnika i
kanti kapaciteta od 120 do 350 litara za papir, staklo i plastiku koja se očekuje do kraja godine.
Spremnici za odvojeno prikupljanje otpada će se postaviti na području grada i okolnih naselja
kako bi se smanjila količina miješanog komunalnog otpada.

 WIFI4EU
Sukladno Sporazumu o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru Instrumenta za povezivanje
Europe (CEF): Program WiFi4EU, te provedenom postupku jednostavne nabave potpisan je
Ugovor o nabavi i instalaciji opreme za potrebe realizacije programa. Vrijednost ugovora iznosi
107.892,55 kn koje je osigurala Izvršna agencija za inovacije i mreže. Tijekom veljače i ožujka
2020.g pribavljene su potrebne suglasnosti i osigurani tehnički preduvjeti za instalaciju sustava.
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Zbog situacije uzrokovane epidemijom korona virusa, instalacija opreme je realizirana tek u
srpnju.

 Projekt EKO-REGIJA (K-V-P-B-T-K)
Projekt se provodio na području Knina, Vrgorca, Pirovca, Tribunja, Biskupije i Kijeva i za
cilj je imao građane informirati o održivom gospodarenju otpadom i važnosti odvajanja i
recikliranja otpada. Vrijednost projekta je 487.808,50 kn, od čega je 414.637,21 kn osigurano iz
Kohezijskog fonda, a ostatak sredstava osigurali su svi dionici. Projekt je završen u siječnju
2020.g.

 Održavanje javne rasvjete u gradskim ulicama
Temeljem odluke Gradskog vijeća Grada Knina, održavanje javne rasvjete od ove godine
povjereno je gradskom trgovačkom društvu UPRAVITELJ-KNIN d.o.o. Zahvaljujući prethodno
navedenom, kvarovi na javnoj rasvjeti se otklanjaju u kratkom roku pa građani ne moraju više
čekati po nekoliko tjedana na popravak rasvjete. Također se kontinuirano vrši postavljane novih
stupova i LED rasvjetnih tijela u dijelovima grada bez javne rasvjete.

 Održavanje javno-prometnih pješačkih površina
Temeljem godišnjeg ugovora o održavanju javnoprometnih pješačkih površina na području
Grada Knina kontinuirane se izvode radovi na sanaciji nogostupa i pješačkih staza, betonskih i
kamenih zidova, oborinskih kanala, izradi invalidskih rampi, postavljanju zaštitnih ograda.

 Održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Knina
Temeljem godišnjeg ugovora o održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Knina
kontinuirano se izvode radovi na sanaciji i održavanju asfaltnih i makadamskih kolnika: krpanje
udarnih rupa, presvlačenje asfaltom većih oštećenih površina, nasipanje makadamskih cesta,
košnja vegetacije, obilježavanje horizontalne i postavljanje vertikalne prometne signalizacije.

 Izmjene i dopune prostorno-planske dokumentacije
Završen je postupak izrade Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Grada Knina u
sklopu kojega je proveden i postupak Strateške procjene utjecaja na okoliš te je Gradsko vijeće
Grada Knina na 30. sjednici održanoj 27. siječnja 2020. donijelo Odluku o donošenju Izmjena i
dopuna (III) Prostornog plana uređenja Grada Knina.
Provedena je ponovna javna rasprava u postupku Izmjena i dopuna (IV) Generalnog
urbanističkog plana Grada Knina te je u izradi Konačni prijedlog Plana za donošenje.

 Civilna zaštita, zaštita od požara i zaštita na radu
- donesena godišnja analiza stanja u 2019. godini i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite
na području Grada Knina za 2020. godinu,
- donesene Mjere zaštite i spašavanja u nepovoljnim vremenskim uvjetima za 2019/2020. godinu na
području Grada Knina,
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- donesen Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja
Stanice Šibenik za 2020. godinu,
- provedena vježba evakuacije i spašavanja iz prostorija Grada Knina
- 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 2020. godini,
- izvršeno kontrolno alkotestiranje službenika i namještenika prema tromjesečnom planu,
- izvršen periodični pregled prostorija i ureda, pregled sredstava rada, vatrogasnih aparata i
pregled kutijica prve pomoći, nisu uočeni nedostaci i manjkavosti
- izvršen pregled i nadzor tehničkih pomagala u prvoj polovici godine od strane ovlaštenih
osoba,
- ustrojena evidencija djelatnika sukladno Zakonu o zaštiti na radu i Zaštiti od požara

 Imovinsko-pravni poslovi
U ostvarivanju zadaća koje se odnose na imovinsko-pravne poslove, tijekom ovog
izvještajnog razdoblja, učinjeno je sljedeće:
- zahtjev Ministarstvu poljoprivrede za izdvajanje iz šumskogospodarske osnove „čest. zem.
1745, KO Oćestovo“,
- prijedlog za osiguranje dokaza za nepotpuno izvlaštenje u K.O. Kninskopolje u svrhu
„Izgradnje fekalne i oborinske odvodnje“ (Trpimirova ulica – spoj na odvodnju Horvatićeve),
- dopis Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku, Stalna služba Knin za uknjižbu u korist
RH nekretnine označene kao „čest. zgr. 762, školska zgrada, čest. zem. 3837, pašnjak i čest.
zem. 3838, pašnjak, zk.ul. 3434, KO Kninskopolje“ (bivša škola u Vrpolju koja je planirana
za obnovu i adaptaciju u dječji vrtić),
- razni dopisi i požurnice Ministarstvu državne imovine o svim postupcima koji se vode pri
Ministarstvu,
- izrađeni su geodetski elaborati i pokrenut je postupak upisa ulica u katastarskim i zemljišnim
knjigama čime će se omogućiti formiranje parcela za dvorišta uz ulice što je preduvjet za
darovanje i kupoprodaju kuća kroz program stambenog zbrinjavanja.

 Stambeni poslovi
-

U segmentu stambenih poslova izvršeno je:
2 preporuke za stambeno zbrinjavanje
7 potvrda o otkupljenim stanovima/kućama
5 potvrda o vlasništvu stanova
1 brisovno očitovanje
1 potvrda o neposjedovanju kuće/stana na području Grada Knina
provođenje postupka za stambeno zbrinjavanje osoba određenih struka i zanimanja za čijim
radom postoji posebno iskazana potreba na području Grada Knina, iz grupe zanimanja II. i III.
stupnja prioriteta

 Sudski predmeti
- 2 prijedloga za ovrhu
- razni podnesci i ročišta
- 4 prijedloga za uknjižbu prava vlasništva
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- 1 prijedlog za dopunu zemljišne knjige za čest. zem. 3937/4, KO Vrbnik i čest. zem. 2880,
KO Žagrović (pješačko-biciklistički most preko Butižnice i Krke).


Zaključci, ugovori i sporazumi

- 25 Zaključaka o raskidu Sporazuma o naknadi za reklamiranje na području Grada Knina
- Zaključak o pristupanju kupnji nekretnine označene kao „čest. zem. 96, KO Knin“ izravnom
pogodbom
- Zaključak o raskidu ugovora o prodaji nekretnine
- 5 Zaključaka o prihvaćanju ponuda za zakup poslovnih prostora
- 2 Zaključka o prihvaćanju ponuda za zakup javnih površina
- 10 ugovora po provedenim postupcima javne nabave
- 3 Ugovora o kupoprodaji nekretnine
- 2 Ugovora o izvođenju radova
- Ugovor za izradu ekspertize geotehničkog rješenja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u
Gradu Kninu
- 9 Ugovora o zakupu poslovnog prostora
- Ugovor o osnivanju prava građenja za „čest. zem. 5682/6 i 5682/8, KO Kninskopolje“ za
potrebe izgradnje pješačkog mosta preko rijeke Orašnice-Knin
- Ugovor o isplati novčane naknade na ime korištenja odlagališta komunalnog otpada
Mala Promina
- 2 izvansudske nagodbe
- 1 Sporazum o obročnoj otplati duga
- 1 Ugovor o sufinanciranju

 Ostali poslovi
-

-

Priprema 5 Odluka za Gradsko vijeće Grada Knina
Odluka o sufinanciranju kastracije i sterilizacije pasa i mačaka
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o naknadama za reklamiranje na području grada Knina
5 javnih natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Knina
2 javna natječaja za davanje u zakup i na korištenje javnih površina i neizgrađenog
građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Knina za postavljanje kioska, pokretnih naprava i
obavljanja sličnih djelatnosti
izdavanje rješenja za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda
izdavanje rješenja o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade
izdavanje rješenja o utvrđivanju naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade
izdavanje rješenja o komunalnom doprinosu,
izdavanje rješenja o korištenju javne površine
izdavanje ovjerenih preslika građevinskih dozvola,
izdavanje potvrda za grobna mjesta
razna očitovanja strankama

GRADONAČELNIK
dr. sc. Marko Jelić
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