
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE 

KLASA: 021-05/15-01/3 

URBROJ: 2182/10-01-15-2 

Knin, 1. travnja 2015. godine  

  

 

Z A P I S N I K  

s 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina 
 

 

 

 Sjednica je održana 1. travnja 2015. godine (srijeda), s početkom u 09.
00

 sati u Gradskoj vijećnici u 

Kninu. 

 Sjednicu je otvorio i istom predsjedavao Marinko Tokmakčija, predsjednik Gradskog vijeća         

(u daljnjem tekstu: predsjednik).  

Nakon izvršene prozivke, utvrđeno je da su na sjednici nazočni sljedeći vijećnici: 

 

1. Mirko Antunović, 

2. Maja Deronja,  

3. Mijat Hrnjak, 

4. Jovanka Ilić, 

5. Jovo Jankelić,  

6. Radojka Manojlović,  

7. Miran Marelja, 

8.  Robert Marić, 

 

9. Dragan Matić, 

10. Vedrana Požar, 

11. Ana Šimić Sunko, 

12. Ante Nadomir Tadić-Šutra, 

13. Marinko Tokmakčija, 

14. Ivan Uzun, 

15. Ratko Vujnović. 

 

Na sjednici, iz opravdanih razloga, nisu bila nazočna 2 vijećnika i to: Ninoslav Majer i Oliver 

Ojdanić. 

Predsjednik je utvrdio da je na sjednici od ukupno 17 nazočno 15 vijećnika, te da Vijeće ima 

kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje odluka. 

 

 

Usvajanje zapisnika 
 

Na zapisnik s 15. sjednice Gradskog vijeća nije bilo primjedbi te je isti usvojen jednoglasno. 

 

 

Utvrđivanje dnevnog reda 
 

Predsjednik je predloženi dnevni red dao na glasovanje i konstatirao da je jednoglasno 

usvojen sljedeći: 
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D N E V N I      R E D 

 

1. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 

gradu Kninu za 2014. godinu 

(Izvjestitelj: pročelnik Nenad Damjanović) 

2. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u gradu Kninu za 

2014. godinu 

(Izvjestitelj: pročelnik Nenad Damjanović) 

3. Izvješće o izvršenju Programa socijalnih davanja na području grada Knina za 2014. 

godinu 

 (Izvjestiteljica: pročelnica Sanja Lozančić) 

4. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području grada Knina s 

financijskim planom za 2014. godinu 

 (Izvjestiteljica: pročelnica Sanja Lozančić) 

5. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području grada Knina za 2014. 

godinu 

 (Izvjestiteljica: pročelnica Sanja Lozančić) 

6. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u financiranju udruga civilnog društva na 

području grada Knina za 2014. godinu 

 (Izvjestiteljica: pročelnica Sanja Lozančić) 

7.    Izvješće o izvršenim preraspodjelama Proračuna Grada Knina za 2014. godinu 

 (Izvjestiteljica: pročelnica Danijela Merša) 

8.    Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Knina za 2014. godinu 

 (Izvjestiteljica: pročelnica Danijela Merša) 

9.    Izvješće o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala Grada Knina u  

       2014. godini 

 (Izvjestiteljica: pročelnica Danijela Merša) 

10.    Izvješće o danim jamstvima i izdacima po jamstvima Grada Knina u 2014. godini 

 (Izvjestiteljica: pročelnica Danijela Merša) 

11.    Izvješće o trošenju sredstava proračunske zalihe Grada Knina u 2014. godini 

 (Izvjestiteljica: pročelnica Danijela Merša) 

12.  Izvješće o odgojno-obrazovnom radu s financijskim izvješćem Dječjeg vrtića ,,Cvrčak''   

       Knin za 2014. godinu 

       (Izvjestiteljica: ravnateljica Zdenka Pelikan) 

13.  Izvješće o radu s financijskim izvješćem Kninskog muzeja Knin za 2014. godinu  

       (Izvjestitelj: ravnatelj Zvonimir Jelić) 

14. Izvješće o radu s financijskim izvješćem Pučkog otvorenog učilišta Knin za 2014. godinu  
       (Izvjestitelj: ravnatelj Mato Milanović) 

15.  Izvješće o radu s financijskim izvješćem Javne vatrogasne postrojbe Grada Knina za  

       2014. godinu 

       (Izvjestitelj: zapovjednik Mladen Jelić) 

16.  Izvješće o radu s financijskim izvješćem Narodne knjižnice Knin za 2014. godinu  

       (Izvjestiteljica: ravnateljica  Kornelija Belak) 

17.  Izvješće o radu i financijsko izvješće Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Knina za 

       2014. godinu 

       (Izvjestitelj: predsjednik Vijeća Veselin Đujić) 

18. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom grada Knina za razdoblje 2010. – 2017. 

godine, u 2014. godini  
      (Izvjestitelj: pročelnik Nenad Damjanović) 

19. Izvješće o radu  Pododsjeka za komunalno redarstvo za period 01.01.2014. - 31.12.2014.  

(Izvjestitelj: voditelj Pododsjeka za komunalno redarstvo Jure Zečević) 

20. Izvješće o radu Gradonačelnice grada Knina za razdoblje srpanj-prosinac 2014. godine 

       (Izvjestiteljica: gradonačelnica Josipa Rimac) 
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21. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture u gradu Kninu za 2015. godinu 

(Izvjestitelj: pročelnik Nenad Damjanović) 

22. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Knina za 2015. godinu - Rebalans  

(Izvjestiteljica: pročelnica Danijela Merša) 

23. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Knina za 2015. godinu, 

uz Rebalans  

(Izvjestiteljica: pročelnica Danijela Merša) 

24. Prijedlog Odluke o uspostavi prijateljstva i suradnje između Grada Knina i Grada 

Vukovara 

 (Izvjestiteljica: pročelnica Sanja Lozančić) 

25. Prijedlog Odluke o uključenju u Akciju „Gradovi i općine – prijatelji  djece“ 

 (Izvjestiteljica: pročelnica Sanja Lozančić) 

26. Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Knina 

 (Izvjestiteljica: pročelnica Sanja Lozančić) 

27. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o  koeficijentima za obračun plaće službenika i 

namještenika  
 (Izvjestitelj: zamjenik gradonačelnice Nikola Blažević) 

28. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o učlanjivanju u Lokalnu akcijsku grupu u    

       zaleđu Šibensko-kninske županije 

 (Izvjestitelj: zamjenik gradonačelnice Nikola Blažević) 

29. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o suosnivanju Lokalne akcijske grupe „Dinara 1831“ 

 (Izvjestitelj: zamjenik gradonačelnice Nikola Blažević) 

30. Prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna Plana gospodarenja otpadom grada Knina 

za razdoblje 2010. – 2017. godine 
      (Izvjestitelj: pročelnik Nenad Damjanović) 

31. Prijedlog Rješenja o imenovanju Etičkog odbora 

 (Izvjestitelj: predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Oliver Ojdanić) 

32. Vijećnička pitanja 

 

 

 

Točka 1. 

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja  

komunalne infrastrukture u gradu Kninu za 2014. godinu 

 

Pročelnik Nenad Damjanović je u svome kratkom izlaganju izrazio zadovoljstvo da su  

projekti predviđeni ovim  Programom realizirani u postotku od 97,40%.    

Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za financije i 

proračun nemaju  primjedbi na Izvješće te je otvorio raspravu. 

Na upit vijećnika Mirka Antunovića o završetku rekonstrukcije Jelenine ulice, pročelnik 

Nenad Damjanović je odgovorio da je Grad Knin po pitanju navedene ulice intervenirao i od 

Hrvatskih voda, koji su investitori, zahtijevao završetak iste.  

Na prijedlog vijećnika Mirka Antunovića da se Hrvatskim vodama uputi upit te da se isti 

dostavi i njemu, kao i na pitanje o obvezama i preduvjetima koje je Grad trebao izvršiti te što je s 

uređajem kolektora, gradonačelnica Josipa Rimac je rekla da je Grad već ranije uputio zahtjev 

direktoru Hrvatskih voda, ministru regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i njegovom 

zamjeniku zaduženom za EU fondove te ministru poljoprivrede, kojim su traženi precizni rokovi o 

završetku IPA projekta te da je također dostavljen elaborat nedostataka na onom što je do sada 

izgrađeno te upit za dio koji nije bio predviđen projektom, a što će biti dostavljeno i vijećniku. 

Dodala je da je angažiran odvjetnik i da u slučaju nereagiranja Hrvatskih voda postoji mogućnost 

tužbe jer uređaj za pročišćavanje i cijeli sustav trebaju biti u funkciji do 2016. godine i da ukoliko 

Hrvatske vode ne ispoštuju svoju obavezu, hrvatska Vlada će morati vratiti 60 posto sredstava 

Europskoj uniji i da ne želi da netko zbog toga proziva Grad Knin jer je Grad izvršio sve svoje 
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obveze. Također je upoznala vijećnike da je nakon navedenog pisanog upita održan sastanak s 

direktorom Hrvatskih voda, ali da ni nakon tri mjeseca, ni nakon tri požurnice Grad nije dobio pisani 

odgovor ni od direktora ni od ministara, ali da će Grad nastaviti slati požurnice svaki tjedan. Na 

drugi dio pitanja gradonačelnica je odgovorila da je Grad ispunio sve uvjete jer se u protivnom  ne bi 

mogao potpisati ugovor s izvođačem radova i krenuti u postupak javne nabave te se ne bi dobilo 

odobrenje Europske komisije. Pojasnila je da je, sukladno ugovoru, obveza Grada bila rješavanje  

imovinsko-pravnih odnosa te da je Grad prema projektu konzultanata Hrvatskih voda ishodio 

dozvole i da je čak i tada Grad Knin upozoravao na nedostatke za koje su Hrvatske vode tvrdile da 

će se uskladiti prilikom realizacije projekta, a što Grad i danas traži. Za kolektor, gradonačelnica je 

rekla da je isti sastavni dio projekta i da je prema neslužbenim saznanjima Grada,  pošto Hrvatske 

vode ne odgovaraju na upite, izabran novi izvođač jer prvoizabrani nije ispunjavao uvjete, a na što je 

ranije upozoravao i Grad Knin. Rekla je da je cilj Grada da projekt bude završen u roku, ali da osim 

izgradnje uređaja za pročišćavanje i dovršetka Jelenine, dovršetak IPA projekta uključuje i obnovu 

Gunjačinih skala te uklanjanje nedostataka u ulicama IV. i VII. gardijske brigade te u Paližninoj 

ulici. Na kraju je rekla da će vijećniku rado dostaviti sve dopise i upite koje je Grad slao i da je, ako 

može pomoći svojim političkim utjecajem, pomoć dobrodošla.  

Nakon rasprave, predsjednik je Izvješće dao na usvajanje.  

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u gradu 

Kninu za 2014. godinu je prihvaćeno većinom glasova, 13 „za“ i 2 „suzdržana“ (Antunović i Požar) i 

sastavni je dio Zapisnika. 

 

Točka 2. 

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture  

u gradu Kninu za 2014. godinu 

 

Pročelnik Nenad Damjanović je u svome kratkom izlaganju izrazio zadovoljstvo da su  

projekti predviđeni ovim  Programom realizirani u postotku od 99%.    

Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za financije i 

proračun nemaju  primjedbi na Izvješće te kako nije bilo rasprave Izvješće je dao na usvajanje.  

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u gradu 

Kninu za 2014. godinu je prihvaćeno većinom glasova, 14 „za“ i 1 „suzdržan“ (Antunović) i sastavni 

je dio Zapisnika. 

 

Točka 3. 

Izvješće o izvršenju Programa socijalnih davanja  

na području grada Knina za 2014. godinu 

 

 

Pročelnica Sanja Lozančić je ukratko obrazloživši Izvješće rekla da je za realizaciju 

Programa socijalnih davanja na području grada Knina za 2014. godinu bilo planirano 1.630.000,00 

kn i da je realizirano 1.492.859,33 kn odnosno 91,59% te je predložila usvajanje istog. 

Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za financije i 

proračun nemaju  primjedbi na Izvješće te je otvorio raspravu. 

Na upit vijećnika Mirka Antunovića o neizvršenju cjelokupne planirane stavke za 

jednokratnu pomoć za rođenje djeteta te stavke stipendije i školarine, pročelnica Sanja Lozančić je 

odgovorila da je Grad Knin izvršio isplatu jednokratnih pomoći za rođenje djeteta po svim 

zaprimljenim zahtjevima, a da su za stipendije ugovori potpisani i da će isti bite biti isplaćene. 

Vijećnik Mirko Antunović  nije bio zadovoljan odgovorom te je još jednom ponovio pitanje u vezi 

stipendija, a pročelnica Lozančić je ostala pri svome odgovoru.  

Nakon rasprave, predsjednik je Izvješće dao na usvajanje.  

Izvješće o izvršenju Programa socijalnih davanja na području grada Knina za 2014. godinu 

prihvaćeno je većinom glasova, 14 „za“ i 2 „protiv“ (Antunović i Požar) i sastavni je dio Zapisnika. 
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Točka 4. 

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi  

na području grada Knina s financijskim planom za 2014. godinu 

 

Pročelnica Sanja Lozančić je ukratko obrazloživši Izvješće rekla da je za realizaciju 

Programa javnih potreba u kulturi na području grada Knina za 2014. godinu bilo planirano 

2.830.898,00 kn i da je realizirano 2.620.878,13 kn odnosno 92,58% te je predložila usvajanje istog. 

Predsjednik je konstatirao da Odbor za financije i proračun i Odbor za Statut, Poslovnik i 

propise nemaju primjedbi na Izvješće te kako nije bilo rasprave isto je dao na usvajanje. 

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području grada Knina s 

financijskim planom za 2014. godinu prihvaćeno je većinom glasova, 14 „za“ i 1 „suzdržan“ 

(Antunović) i sastavni je dio Zapisnika. 

 

Točka 5. 

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu  

na području grada Knina za 2014. godinu 

 

Pročelnica Sanja Lozančić je ukratko obrazloživši Izvješće rekla da je za realizaciju 

Programa javnih potreba u sportu na području grada Knina za 2014. godinu bilo planirano 

535.000,00 kn i da je realizirano 436.016,00 kn odnosno 81,50% te je predložila usvajanje istog. 

Predsjednik je konstatirao da Odbor za financije i proračun i Odbor za Statut, Poslovnik i 

propise nemaju primjedbi na Izvješće te kako nije bilo rasprave isto je dao na usvajanje. 

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području grada Knina za 2014. 

godinu prihvaćeno je većinom glasova, 14 „za“ i 1 „suzdržan“ (Antunović) i sastavni je dio 

Zapisnika. 

 

Točka 6. 

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u financiranju udruga  

civilnog društva na području grada Knina za 2014. godinu 

 

Pročelnica Sanja Lozančić je ukratko obrazloživši Izvješće rekla da je za realizaciju 

Programa javnih potreba u financiranju udruga civilnog društva na području grada Knina za 2014. 

godinu bilo planirano 959.000,00 kn i da je realizirano 826.405,12 kn odnosno 86,17% te je 

predložila usvajanje istog. 

Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za financije i 

proračun nemaju  primjedbi na Izvješće te je otvorio raspravu. 

Na upit vijećnika Mirka Antunovića o neizvršenju planirane stavke za Udrugu invalida „Sv. 

Bartolomej“ Knin, pročelnica Sanja Lozančić je odgovorila da je Grad Knin navedenoj Udruzi, kroz 

građevinske radove, pomogao u iznosu od 60.000,00 kn, što je puno veći iznos od planiranih 

12.000.00 kn.  

Na ponovljeni upit vijećnika Mirka Antunovića u vezi neisplate planirane stavke i 

konstataciju da se štedi na najosjetljivijim kategorijama društva, gradonačelnica Josipa Rimac je 

podsjetila vijećnika Antunovića da je Vlada RH, čiji je član stranke i on sam, ukinula potpore 

socijalno najosjetljivijima odnosno asistente u nastavi te ga pitala što je ta ista Vlada učinila za 

socijalno najosjetljivije te što je učinila jedinicama lokalne samouprave pa iste ne mogu zadovoljiti 

potrebe svojih građana. Dodala je da je Grad Knin socijalno osjetljiv i da je u svome proračunu  

predvidio stavku za asistente u nastavi te da je uvijek pomagao Udruzi invalida „Sv. Bartolomej“ 

Knin i da će to činiti i u buduće.  

Nakon rasprave, predsjednik je Izvješće dao na usvajanje.  

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u financiranju udruga civilnog društva na 

području grada Knina za 2014. godinu prihvaćeno je većinom glasova, 14 „za“ i 1 „suzdržan“ 

(Antunović) i sastavni je dio Zapisnika. 
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Točka 7. 

Izvješće o izvršenim preraspodjelama Proračuna Grada Knina za 2014. godinu 

 

Pročelnica Danijela Merša je izvijestila da sukladno Zakonu o proračunu gradonačelnica ima 

pravo preraspodjele sredstava na proračunskim stavkama kod proračunskih korisnika ili između istih 

do najviše 5% proračunske stavke rashoda i izdataka te da je dužna o izvršenim preraspodjelama 

izvijestiti Gradsko vijeće što je i učinjeno u predmetnom Izvješću. 

Predsjednik je konstatirao da Odbor za financije i proračun nema primjedbi na Izvješće te je 

otvorio raspravu. 

Vijećnik Mirko Antunović je tražio pojašnjenje u vezi iznosa povećanja stavke i spomenutih 

5%  te je pročelnica Danijela Merša pojasnila da se 5% odnosi na stavku koja se umanjuje, a ne koja 

se povećava te da je zakonom propisano da se preraspodjela može vršiti maksimalno 5% od stavke 

koja se umanjuje. 

Nakon rasprave, predsjednik je Izvješće dao na usvajanje.  

Izvješće o izvršenim preraspodjelama Proračuna Grada Knina za 2014. godinu je prihvaćeno 

većinom glasova, 13 „za“ i 2 „suzdržana“ (Antunović i Požar) i sastavni je dio Zapisnika. 

 

 

Točka 8. 

Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Knina za 2014. godinu 

 

Gradonačelnica Josipa Rimac je izvijestila da su u 2014. godini ostvareni prihodi i primici u 

iznosu od 37.082.079,73 kn, rashodi i izdaci u iznosu od 34.598.914,44 kn te da će se ostvareni višak 

prohoda i primitaka u iznosu od 2.483.165,29 kn iskoristiti za pokriće manjka iz prethodnih godina. 

U nastavku je gradonačelnica ukratko pojasnila ostvarene prihode te na što su se odnosili rashodi i 

izdaci po upravnim tijelima Grada Knina. 

Predsjednik je konstatirao da Odbor za financije i proračun nema primjedbi na Izvješće te 

kako nije bilo rasprave isto je dao na usvajanje.  

Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Knina za 2014. godinu je prihvaćeno većinom glasova, 

13 „za“, 1 „protiv“ (Antunović) i  1„suzdržan“ (Požar) i sastavni je dio Zapisnika. 

 

 

Točka 9. 

Izvješće o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala  

Grada Knina u 2014. godini 

 

Pročelnica Danijela Merša je izvijestila vijećnike da u 2014. godini Grad Knin nije davao 

jamstva niti je imao izdataka po navedenom osnovu.  

Predsjednik je konstatirao da Odbor za financije i proračun nema primjedbi na Izvješće te 

kako nije bilo rasprave Izvješće je dao na glasovanje. 

Izvješće o danim jamstvima i izdacima po jamstvima Grada Knina za 2014. godinu je 

prihvaćeno jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika. 

 

 

Točka 10. 

Izvješće o danim jamstvima i izdacima po jamstvima Grada Knina u 2014. godini 

 

Pročelnica Danijela Merša je izvijestila vijećnike da se u 2014. godini Grad Knin nije 

zaduživao na domaćem i stranom tržištu novca i nekretnina. 

Predsjednik je konstatirao da Odbor za financije i proračun nema primjedbi na Izvješće te 

kako nije bilo rasprave Izvješće je dao na glasovanje. 

Izvješće o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala Grada Knina u 2014. 

godini je prihvaćeno jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika. 
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Točka 11. 

Izvješće o trošenju sredstava proračunske zalihe Grada Knina u 2014. godini 

 

Pročelnica Danijela Merša je izvijestila vijećnike da se u 2014. godini nisu trošila sredstava 

proračunske zalihe Grada Knina.  

Predsjednik je konstatirao da Odbor za financije i proračun nema primjedbi na Izvješće te 

kako nije bilo rasprave Izvješće je dao na glasovanje. 

Izvješće o trošenju sredstava proračunske zalihe Grada Knina u 2014. godini je prihvaćeno 

jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika. 

 

Točka 12. 

Izvješće o odgojno-obrazovnom radu s financijskim izvješćem  

Dječjeg vrtića ,,Cvrčak'' Knin za 2014. godinu 

 

Ravnateljica vrtića Zdenka Pelikan se u svome izvješću ukratko osvrnula na kontinuirani rad 

ustanove i područnih odjela po verificiranim programima, broj djece koja su boravila u vrtiću i 

djelatnike koji skrbe o njima. U financijskom dijelu izvješća pojasnila je ostvarene prihode i rashode 

za 2014. godinu. 

Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za financije i 

proračun nemaju  primjedbi na Izvješće  te kako nije bilo rasprave izvješće je dao na glasovanje. 

Izvješće o odgojno-obrazovnom radu s financijskim izvješćem Dječjeg vrtića ,,Cvrčak'' Knin 

za 2014. godinu je usvojeno jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika. 

 

Točka 13. 

Izvješće o radu s financijskim izvješćem Kninskog muzeja Knin za 2014. godinu 

 

Ravnatelj muzeja Zvonimir Jelić se u svome izvješću ukratko osvrnuo na rad muzeja koji se 

odvijao kroz dvije temeljne odrednice i to muzejsko-galerijsku djelatnost i očuvanje kulturne baštine 

kninske tvrđave. U svome izlaganju izvijestio je o prihodima i rashodima Kninskog muzeja u 2014. 

godini. 

Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za financije i 

proračun nemaju  primjedbi na Izvješće te je otvorio raspravu. 

Vijećnik Mirko Antunović je ukazao na mali iznos sredstva ostvaren od prodaje ulaznica i 

suvenira te pitao postoji li plan da se isti poveća i privuče veći broj turista  na što je ravnatelj Jelić 

rekao da se ostvareni iznos od prodaje ulaznica i suvenira u 2014. godini povećao u odnosu na 2013. 

godinu te ukazao na problem da se prilikom obilježavanja značajnijih manifestacija u gradu Kninu i 

kada je posjećenost tvrđave veća ulaznice ne naplaćuju. Također je ukratko izvijestio o planiranim 

radovima na tvrđavi i programima koji će se realizirati kroz fondove EU.   

Nakon rasprave, predsjednik je Izvješće dao na usvajanje.  

Izvješće o radu s financijskim izvješćem Kninskog muzeja Knin za 2014. godinu je 

prihvaćeno većinom glasova, 14 „za“ i 1 „suzdržan“ (Antunović) i sastavni je dio Zapisnika. 

 

Točka 14. 

Izvješće o radu s financijskim izvješćem Pučkog otvorenog učilišta Knin za 2014. godinu 

 

Ravnatelj POU Mato Milanović se u svome izlaganju osvrnuo na obrazovne programe i 

projekte koji se financiraju sredstvima iz EU koji su se odvijali tijekom 2014. godine u Kninu i 

Gračacu, Donjem Lapcu i Kistanjama te je u izlaganju financijskog dijela izvješća ukratko izvijestio 

o prihodima i rashodima POU u 2014. godini.  

Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za financije i 

proračun nemaju  primjedbi na Izvješće te kako nije bilo rasprave isto je dao na glasovanje. 

Izvješće o radu s financijskim izvješćem Pučkog otvorenog učilišta Knin za 2014. godinu je 

prihvaćeno jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika. 
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Točka 15. 

Izvješće o radu s financijskim izvješćem Javne vatrogasne postrojbe  

Grada Knina za 2014. godinu 

 

Zapovjednik JVP Mladen Jelić je rekao se u svome izlaganju ukratko osvrnuo na obavljenih 

210 intervencija Vatrogasne postrojbe tijekom 2014. godine te ukratko pojasnio financijski dio 

izvješća.  

Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za financije i 

proračun nemaju  primjedbi na Izvješće te kako nije bilo rasprave isto je dao na glasovanje. 

Izvješće o radu s financijskim izvješćem Javne vatrogasne postrojbe Grada Knina za 2014. 

godinu je prihvaćeno jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika. 

 

Točka 16. 

Izvješće o radu s financijskim izvješćem Narodne knjižnice Knin za 2014. godinu 

 

Ravnateljica knjižnice Kornelija Belak je ukratko obrazložila izvješće osvrnuvši se na 

djelatnost knjižnice, knjižni fond i na ostale aktivnosti koje su obavljali djelatnici knjižnice te 

ukratko pojasnila financijski dio izvješća.  

Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za financije i 

proračun nemaju  primjedbi na Izvješće te je otvorio raspravu. 

Vijećnik Mirko Antunović je tražio pojašnjenje na ostvareni manjak prihoda u iznosu od 

12.318,00 kn, a ravnateljica Belak je pojasnila da je razlog navedenog manjka loše planiran proračun 

za 2014. godinu te da su navedena sredstva utrošena za plaće za prosinac.  

Nakon rasprave, predsjednik je Izvješće dao na usvajanje.  

Izvješće o radu s financijskim izvješćem Narodne knjižnice Knin za 2014. godinu je 

prihvaćeno većinom glasova, 14 „za“ i 1 „protiv“ (Antunović) i sastavni je dio Zapisnika. 

 

Točka 17. 

Izvješće o radu i financijsko izvješće Vijeća srpske nacionalne manjine  

Grada Knina za 2014. godinu 

 

 Umjesto predsjednika VSNM Veselina Đujića, koji je bio odsutan iz zdravstvenih razloga,  

tajnica VSNM Sanja Kosijer se prije početka izlaganja ispričala zbog eventualnih pogrešaka u 

izvješću jer nema iskustva u određenim poslovima koje obavlja u VSNM te je u nastavku pojasnila 

ustroj, poslove i aktivnosti Vijeća i ukratko po stavkama podnijela izvješće o prihodima i rashodima 

Vijeća u 2014. godini.  

Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema  primjedbi na 

Izvješće, ali da je Odbor za financije i proračun utvrdio da prihvaća predmetno Izvješće, uz uvjet da 

se u njegovom financijskom dijelu isprave određene nepravilnosti te je otvorio raspravu. 

Vijećnica Radojka Manojlović je rekla da je u prihvaćenom Izvješću o izvršenju Proračuna 

Grada Knina za 2014. godinu navedeno da je od planiranih 140.000,00 kn izvršeno 121.140,85 kn, a 

da je u predmetnom Izvješću VSNM  navedeno izvršenje u iznosu od cca 100.000,00 kn  te zamolila 

da se navedeno uskladi.  

Vijećnik Mirko Antunović je rekao da se izvješća ne trebaju usklađivati već da u istima 

moraju biti prezentirani točni podaci te je pitao za točan iznos uplaćenih sredstava.   

Predsjednik je odredio stanku kako bi se u utvrdilo gdje je došlo do pogreške.  

Sjednica je nastavljena u 10.45 sati. 

Tajnica VSNM Sanja Kosijer je podsjetila vijećnike da se na početku svog izlaganja ispričala 

zbog neiskustva u poslovima koje obavlja te je pojasnila da je prilikom izrade izvješća napravila 

pogrešku za iznos od 21.000 kn  te se još jednom ispričala i rekla da će ista biti ispravljena. 

Vijećnik Mirko Antunović je tražio da mu se dostavi dokaz o izvršenoj uplati ukupnog iznosa 

od strane Grada Knina  prema VSNM te dodao da ne može podržati Izvješće dok ne dobije traženo. 

Nakon rasprave, predsjednik je Izvješće, uz navedenu ispravku, dao na glasovanje. 
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Izvješće o radu s financijskim izvješćem Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Knina za 

2014. godinu je prihvaćeno većinom glasova, 13 „za“ i 2 „protiv“ (Antunović i Požar) i sastavni je 

dio Zapisnika. 

 

Točka 18. 

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom grada Knina  

za razdoblje 2010. – 2017. godine, u 2014. godini 

 

Pročelnik Nenad Damjanović je pojasnio da je najveća odgovornost u provedbi Plana na 

Komunalnom poduzeću d.o.o. te se u svome izlaganju ukratko osvrnuo na apliciranje na natječaje 

Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, na deponiju komunalnog otpada „Mala Promina“ 

te na sanaciju divljih deponija u prigradskim naseljima. 

Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za financije i 

proračun nemaju  primjedbi na Izvješće te je otvorio raspravu. 

Vijećnik Mirko Antunović je pitao za početak razvrstavanja otpada u Kninu, a 

gradonačelnica je pojasnila da su u mnogim jedinica lokalne samouprave pripremljene kante i 

reciklažna dvorišta, ali da se zbog neusklađenosti dva zakon čekju pravilnik i upute Fonda za zaštitu 

okoliša i energetsku učinkovitost kako bi se započelo s razvrstavanjem otpada. 

  Vijećnik Mirko Antunović je konstatirao da neki gradovi već vrše razvrstavanje otpada i 

dodao da pretpostavlja da bi uvođenjem razvrstavanja otpada naknada za građane trebala biti manja.  

Nakon rasprave, predsjednik je Izvješće dao na usvajanje.  

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Knina za razdoblje 2010. – 2017. 

godine, u 2014. godini je prihvaćeno većinom glasova, 14 „za“ i  1 „protiv“ (Antunović) i sastavni je 

dio Zapisnika.  

 

Točka 19. 

Izvješće o radu  Pododsjeka za komunalno redarstvo za period 01.01.2014. - 31.12.2014. 

 

 Voditelj Pododsjeka za komunalno redarstvo Jure Zečević je rekao da su u Izvješću navedeni 

stalni i povremeni poslovi koji su obavljani u redovnom radu od strane komunalnih redara tijekom 

2014. godine te mjere za unaprjeđenje komunalnog reda i prometa.  

Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na 

Izvješće te kako nije bilo rasprave isto je dao na glasovanje. 

Izvješće o radu Pododsjeka za komunalno redarstvo za period 01.01.2014. - 31.12.2014. je 

prihvaćeno jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika. 

 

Točka 20. 

Izvješće o radu Gradonačelnice grada Knina za razdoblje srpanj-prosinac 2014. godine 

 

Gradonačelnica Josipa Rimac je rekla da je temeljem Statuta Garda Knina dužna dva puta 

godišnje podnijeti izvješće Gradskom vijeću o svome radu. U svome izlaganju je spomenula 

najvažnije aktivnosti i projekte koji su se odvijali u razdoblju srpanj-prosinac 2014. godine i to: 

priprema prijedloga akata za Gradsko vijeće, pomoć građanima kroz razne programe, obilježavanje 

kulturnih i sportskih događaja, izrada proračuna i  financijskih akata, infrastrukturni projekti i radovi, 

projektna, prostorno-planska dokumentacija, natječaji i prijave na iste, imovinsko-pravni poslovi te 

druge aktivnosti i poslove koje su obavljala upravna tijela Grada Knina.  

Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na 

Izvješće te kako nije bilo rasprave isto je dao na glasovanje. 

Izvješće o radu Gradonačelnice Grada Knina za razdoblje srpanj-prosinac 2014. godine je 

prihvaćeno većinom glasova, 13 „za“ i 1 „protiv“ (Antunović) i 1 „suzdržan“ (Požar) i sastavni je 

dio Zapisnika 
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Točka 21. 

Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture u gradu Kninu za 2015. godinu 

 

Pročelnik Nenad Damjanović je predložio povećanje ukupnog iznosa sredstava za izvršenje 

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Kninu za 2015. godinu. 

Predsjednik je konstatirao da Odbor za financije i proračun i Odbor za Statut, Poslovnik i 

propise nemaju primjedbi na prijedlog te kako nije bilo rasprave isti je dao na glasovanje. 

Prijedlog je prihvaćen te je Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture u Gradu Kninu za 2015. godinu donesena većinom glasova, 14 „za“ i 2 „suzdržana“ 

(Antunović i Požar)  i sastavni je dio Zapisnika. 

 
 

Točka 22. 

Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Knina za 2015. godinu - Rebalans 

 

Pročelnica Danijela Merša je pojasnila da je nakon donošenja Proračuna za 2015. godinu 

došlo do izmjene nekoliko zakona  i da se isto reflektira na Proračun Grada Knina te da je ovo 

tehnički rebalans i usklađenje s izmjenom zakona. U nastavku je ukratko pojasnila stavke koje se 

mijenjaju ovim rebalansom. 

Predsjednik je konstatirao da Odbor za financije i proračun nema primjedbi na prijedlog  te je 

otvorio raspravu. 

Vijećnik Mirko Antunović se nije složio da se radi o tehničkom rebalansu jer se ukupni 

planirani prihodi i primici povećavaju za 30%  te je dodao da država financira 80% svih investicija.  

Nakon rasprave, predsjednik je prijedlog dao na usvajanje.  

Prijedlog je prihvaćen te su Izmjene i dopune Proračuna Grada Knina za 2015. godinu – 

Rebalans, usvojene većinom glasova, 13 „za“, 1 „protiv“ (Antunović) i 1 „suzdržan“ (Požar) i 

sastavni su dio Zapisnika.   

 

Točka 23. 

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Knina  

za 2015. godinu, uz Rebalans 

 

Pročelnica Danijela Merša je pojasnila da je Odluku o izvršenju Proračuna Grada Knina 

potrebno uskladiti s donesenim Rebalansom te da se sukladno tome u članku 2. mijenja stavak 1. 

Odluke odnosno da se mijenjaju iznosi prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka.  

Predsjednik je konstatirao da Odbor za financije i proračun i Odbor za Statut, Poslovnik i 

propise nemaju primjedbi na prijedlog te kako nije bilo rasprave prijedlog  je dao na usvajanje. 

Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o izmjeni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Knina za 

2014. godinu donesena većinom glasova, 13 „za“, 1 „protiv“ (Antunović) i 1 „suzdržan“ (Požar) i 

sastavni je dio Zapisnika.   

 

Točka 24. 

Prijedlog Odluke o uspostavi prijateljstva i suradnje između  

Grada Knina i Grada Vukovara 

 

Pročelnica Sanja Lozančić je predložila prihvaćanje inicijative vijećnika Nadomira Tadića-

Šutre za uspostavljanja prijateljskih odnosa i suradnje s Gradom Vukovarom te dodala da oba grada 

osim poveznice Domovinskog rata imaju i svoju povijesnu prepoznatljivost kroz kulturno-povijesne 

znamenitosti.  

Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na 

prijedlog te je otvorio raspravu.  

Vijećnik Nadomir Tadić-Šutra se ukratko osvrnuo na povijesnu poveznicu Grada Knina i 

Grada Vukovara te i pozvao vijećnike da podrže prijedlog. 
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Nakon rasprave, predsjednik je prijedlog dao na usvajanje.  

Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o uspostavi prijateljstva i suradnje između Grada Knina i 

Grada Vukovara donesena jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika. 

 

 

Vijećnica Jovanka Ilić je, po prethodnom dogovoru s predsjednikom Gradskog vijeća, 

napustila sjednicu – ostalo nazočno 14 vijećnika.  

 

 

Točka 25. 

Prijedlog Odluke o uključenju u Akciju „Gradovi i općine – prijatelji  djece“ 

 
Pročelnica Sanja Lozančić je pojasnila da su Akciju pokrenule i da istu vode dvije udruge: 

Savez društava Naša djeca Hrvatske i Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju, a da u 

gradovima i općinama Akciju vode koordinacijskih odbori te da je pokrovitelj Akcije Ured 

UNICEF-a za Hrvatsku. Također je pojasnila cilj i način provođenja Akcije, da Akciju provodi 

Gradski koordinacijski odbor, koji će imenovati gradonačelnica u roku od 30 dana od stupanja na 

snagu predložene Odluke te dodala da su financijska sredstva za provođenje Akcije osigurana u 

Proračunu Grada Knina.  

 Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na 

prijedlog  te kako nije bilo rasprave isti je dao na usvajanje. 

Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o uključenju u Akciju „Gradovi i općine – prijatelji  

djece“  donesena jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika. 

 

 

Točka 26. 

Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Knina 

 

Pročelnica Sanja Lozančić je pojasnila da se predloženom Odlukom definira osnivanje 

Savjeta mladih, djelokrug djelovanja, da je cilj osnivanja istoga sudjelovanje mladih u odlučivanju o 

upravljanju javnim poslovima od interesa i značaj za mlade, aktivno uključivanje mladih u javni 

život, te informiranje i savjetovanje mladih Grada Knina. Dodala je da će Savjet imati sedam 

članova, u dobi od 15 do 29 godina, koje bira Gradsko vijeće na mandat od 3 godine te dodala da su 

financijska sredstva za rad Savjeta osigurana u Proračunu Grada Knina.  

 Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na 

prijedlog  te kako nije bilo rasprave isti je dao na usvajanje. 

Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Knina donesena 

jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika. 

 

Točka 27. 

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o  koeficijentima  

za obračun plaće službenika i namještenika 
 

Gradonačelnica Josipa Rimac je predložila izmjenu Odluke na način da se u članku 2. u 

tabelarnom prikazu,  u potkategoriji: „viši savjetnik“,  naziv radnog mjesta pod rednim brojem 9. 

„viši savjetnik za društvene djelatnosti i socijalnu skrb“,  zamijeni novim nazivom koji glasi: „viši 

savjetnik za obrazovanje, kulturu i socijalnu skrb“ te je dodala da ova izmjena nema nikakav 

financijski učinak na proračun Grada Knina već da se radi samo o izmjeni naziva radnog mjesta, 

sukladno Pravilniku o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Knina. 

Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za financije i 

proračun nemaju primjedbi na prijedlog te kako nije bilo rasprave isti je dao na usvajanje. 

Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće 

službenika i namještenika donesena većinom glasova, 12 „za“ i 2 „protiv“ (Antunović i Požar)  i 

sastavni je dio Zapisnika. 
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Točka 28. 

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o učlanjivanju u Lokalnu akcijsku grupu  

u zaleđu Šibensko-kninske županije 

 

Pročelnica Sanja Lozančić je predložila izmjenu Odluke na način da se u  članku 2. umjesto 

Ljubice Ukić za predstavnika Grada Knina u procesu formiranja LAG-a u zaleđu Šibensko-kninske 

županije imenuje Danijela Merša.  

Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za izbor i 

imenovanje nemaju primjedbi na prijedlog te je otvorio raspravu. 

Vijećnik Mirko Antunović je pitao za razlog izmjene predstavnice, a pročelnica Sanja 

Lozančić je odgovorila da gđa. Ukić zbog obima poslova novog radnog mjesta nije u mogućnosti za 

Grad Knin izvršavati obveze u LAG-u. 

Nakon rasprave, predsjednik je prijedlog dao na usvajanje.  

Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o izmjeni Odluke o učlanjivanju u Lokalnu akcijsku 

grupu u zaleđu Šibensko-kninske županije donesena većinom glasova, 13 „za“, 1 „suzdržan“ 

(Antunović) i sastavni je dio Zapisnika. 

 

Točka 29. 

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o suosnivanju Lokalne akcijske grupe „Dinara 1831“ 

 

Pročelnica Sanja Lozančić je je predložila izmjenu članka 2. Odluke odnosno da umjesto 

Ljubice Ukić ubuduće Grad Knin u skupštini LAG-a predstavlja Danijela Merša.  

Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za izbor i 

imenovanje nemaju primjedbi na prijedlog te kako nije bilo rasprave isti je dao na usvajanje. 

Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o izmjeni Odluke o suosnivanju Lokalne akcijske grupe 

„Dinara 1831“ donesena većinom glasova, 13 „za“, 1 „suzdržan“ (Antunović) i sastavni je dio 

Zapisnika. 

 

Točka 30. 

Prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna Plana gospodarenja otpadom  

grada Knina za razdoblje 2010. – 2017. godine 

 

Pročelnik Nenad Damjanović je pojasnio da se izmjene i dopune Plana gospodarenja 

otpadom grada Knina za razdoblje 2010. – 2017. godine, koji je od strane Gradskog vijeća usvojen 

2011. godine, odnose na usklađenje sa novim zakonom te da je iste radila verificirana tvrtka DLS 

Rijeka. 

Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na 

prijedlog  te kako nije bilo rasprave isti je dao na usvajanje. 

Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o donošenju izmjena i dopuna Plana gospodarenja 

otpadom grada Knina za razdoblje 2010. – 2017. godine donesena većinom glasova, 12 „za“ i 2 

„suzdržana“ (Antunović i Požar)  i sastavni je dio Zapisnika. 

 

Točka 31. 

Prijedlog Rješenja o imenovanju Etičkog odbora 

 

Član Odbora za izbor i imenovanja Robert Marić, koji je predsjedavao Odborom umjesto 

opravdano odsutnog predsjednika Odbora Olivera Ojdanića je predložio da se u Etički odbor 

imenuju: Marija Mijač za predsjednicu te Ivan Uzun i Radojka Manojlović za  članove. 

Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za izbor i 

imenovanje nemaju primjedbi na prijedlog te kako nije bilo rasprave isti je dao na usvajanje. 

Prijedlog je prihvaćen, te je Rješenje o imenovanju Etičkog odbora donesena većinom 

glasova, 12 „za“ i 2 „suzdržana“ (Antunović i Požar)  i sastavni je dio Zapisnika. 
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32. Vijećnička pitanja 

 

Predsjednik je pozvao vijećnike da postave svoja pitanja. 

 

 Vijećnik Jovo Jankelić  je pitao gradonačelnicu za mogućnost dogovora s DVD-om Biskupija u 

vezi snabdijevanja vodom rubnih gradskih područja te je podsjetio na pitanje u vezi urušenog 

mosta preko rijeke Butižnice u Raškovićima, koje je  postavio na jednoj od ranijih sjednica i 

pitao za poduzete mjere i rješavanje problema u vezi istoga.   

 

Gradonačelnica Josipa Rimac je odgovorila da je u suradnji s mjesnim odborima i Komunalnim 

poduzećem iznađeno rješenje za vodoopskrbu rubnih naselja koja nisu u vodoopskrbnom sustavu 

i da se ovih dana počinje s dostavom vode. U vezi mosta u Raškovićima rekla da Grad u vezi 

navedenog mosta ne može ništa učiniti bez Hrvatskih voda te da čeka njihov odgovor, ali da će 

im ponovo poslati požurnicu.  

 

 Vijećnik Robert Marić je dao osvrt na pisani odgovor koji su vijećnici dobili od OB Hrvatski 

ponos Knin, na njegovo vijećničko pitanje pitao u vezi stanja sanacije bolnice, rekavši da je 

odgovor neozbiljan, neadekvatan i neakademski jer je istim upućen da se za bilo kakva pitanja 

obrati Ministarstvu zdravlja Republike Hrvatske. 

 

 Vijećnik Ivan Uzun je od gradonačelnice tražio pojašnjenje i informacije u vezi projekta po 

kojem će Knin iz europskih fondova dobiti 25 milijuna eura te pitao u što se namjeravaju uložiti 

navedena sredstva.       
 

Gradonačelnica Josipa Rimac je najavila prezentaciju projekta za desetak dana i dodala da je 

Grad Knin s još pet jedinica lokalne samouprave, kao pilot projekt, dobio odobrena sredstva od 

Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za oživljavanje infrastrukture i 

gospodarstva. Dodala je da se sredstva planiraju utrošiti na obnovu i oživljavanje stare jezgre 

grada, koja će se ogledati kroz uređenje same tvrđave i rasvjete iste te ugostiteljskog objekta i 

ljetne pozornice na tvrđavi, na obnovu oko dvije tisuće stepenica u starom dijelu grada kao i 

javnu rasvjetu, otkup i obnovu 20-tak objekata, otvaranja dva hostela, uređenje fasada i pročelja 

obiteljskih kuća i zgrada, uređenje 12 kilometara šetnice uz Krku te gradnju Inovacijskog 

središta kninskog Veleučilišta. Dodala je da se kroz ovaj projekt mogu davati potpore 

gospodarstvima i udrugama te da Grad ima 90 dana pripreme s konzultantima i izradu 

intervencijskog plana, a da od opravdanosti projekta ovisi koliko će Grad povući sredstava, više 

ili manje od navedenog iznosa. Zahvalila se svima koji su do sada sudjelovali na razradi projekta 

te pozvala sve da sudjeluju i svojim sugestijama doprinesu boljoj pripremi projekta, čija bi 

realizacija trebala početi za oko godinu dana.  

 

 

Predsjednik je u svoje ime te u ime Gradskog vijeća Grada Knina i Grada Knina čestitao 

predstojeće uskršnje blagdane vijećnicima i građanima katoličke i pravoslavne vjeroispovijesti.  

 

 

Sjednica je  završena u 11.55 sati.   

 

 

 

          ZAPISNIK VODILA                      PREDSJEDNIK 

              Tatjana Plavčić                Marinko Tokmakčija 
 

 


