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Knin, 13. rujna 2019. godine   

 

 

 

Z A P I S N I K  

s 27. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina  

 

 

 Sjednica je održana 13. rujna 2019. godine (petak) s početkom u 15.30 sati u Gradskoj 

vijećnice u Kninu.  

 Sukladno članku 19. stavka 3. i članka 99. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Knina 

(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br. 10/09, 7/10, 8/10, 3/13 i 11/13-pročišćeni 

tekst i „Službeno glasilo Grada Knin „ br. 5/18), predsjednica Gradskog vijeća Vedrana Požar 

je zbog spriječenosti predsjedavanju 27. sjednice dala ovlaštenje da sjednicom predsjedava 

potpredsjednik Marinko Tokmakčija i da ima sva prava i  dužnosti predsjednika. 

 

Potpredsjednik Marinko Tokmakčija otvorio je sjednicu je (dalje u tekstu: 

potpredsjednik).  

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

 

 

1. Josip Bebek   

2. Marija Ćurić     9. Goran Mrnjavac 

3. Marjan Blažević     10. Marko Sinobad  

4. Maja Deronja     11. Marko Šešo  

5. Veselin Đujić     12. Marinko Tokmakčija 

6. Marina Krvavica     13. Marko Vujasinović 

7. Robert Marić  

8. Dragan Miličević  

 

 

 Potpredsjednik je utvrdio da na sjednici od ukupno 18 vijećnika nazočno 13 vijećnika, 

te da Vijeće ima krovu za pravovaljano odlučivanje i donošenje odluka. Opravdano odsutni su 

predsjednica Vedrana Požar i vijećnik Mirko Antunović, a vijećnici Nikolina Grizelj, Davor 

Ilić i Nenad Tisaj će iz opravdanih razloga zakasniti na početak sjednice. 

  

Usvajanje Zapisnika 

 Zapisnik s 26. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina usvojen je jednoglasno (13 

glasova).  

 

Utvrđivanje dnevnog reda  
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 Potpredsjednik je dao predloženi Dnevni red na glasovanje, te je jednoglasno usvojen 

sljedeći:  

D n e v n i    r e d  

 

1. Izvješće o radu s financijskim izvješćem Turističke zajednice Gada Knina za 

2018. godinu  

(Izvjestiteljica: Matea Lozančić, direktorica TZ Grad Knina)  

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

Knin za 2018. godinu  

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

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

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

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

godinu 

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

5. Polugodišnje izvješće o izvršenju Programa javnih potreba udruga civilnog 

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

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

pročelnice Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti)  

6. Polugodišnje izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području 

grada Knina za period siječanj-lipanj 2019. godine  

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

pročelnice u Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti)  

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

Grada Knina za period siječanj – lipanj 2019. godine  

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

 pročelnice u Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti) 

8. Polugodišnje izvješće o izvršenju Programa socijalnih davanja na području 

Grada Knina za period siječanj-lipanj 2019. godine  
(Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za obavljanje poslova 

pročelnice u Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti) 

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

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

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

pročelnice u Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti) 

10. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Knina za 2109. godinu za 

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

(Izvjestiteljica: Krstina Perić, zamjenica gradonačelnika)  

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

godine 
(Izvjestitelj: dr.sc. Marko Jelić, gradonačelnik) 

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

za 2019. godinu 

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

pročelnice u Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti) 

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

za 2019. godinu  
(Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za obavljanje poslova 

pročelnice u Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti) 
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14. Prijedlog izmjena Programa socijalnih davanja na području grada Knin za 2019. 

godinu 

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

pročelnice u Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti) 

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

školstvu na području grada Knina za 2019. godinu  

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

pročelnice u Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti) 

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

području grada Knina za 2019. godinu  

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

pročelnice u Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti) 

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

za razdoblje 2019.-2021.  

(Izvjestitelj: Marijo Ćaćić, zamjenik gradonačelnika) 

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

(Izvjestiteljica: Kristina Perić, zamjenica gradonačelnika) 

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

plaće službenika i namještenika upravnih tijela Grad Knina  

(Izvjestiteljica: Kristina Perić, zamjenica gradonačelnika) 

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

Dječjeg vrtića Cvrčak Knin  

(Izvjestiteljica: Kristina Perić, zamjenica gradonačelnika)  

21. Prijedlog Odluke o komunalnom redu 

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

Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu 

okoliša)  

22. Prijedlog Odluke o davanju reciklažnog dvorišta na upravljanje  

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

Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu 

okoliša)  

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

uređenja „Novi centar“  

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

Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu 

okoliša)  

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

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

Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu 

okoliša)  

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

„Krka“  

(Izvjestitelj: Marijo Ćaćić, zamjenik gradonačelnika)  

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

nekretnine  

(Izvjestitelj: Marijo Ćaćić, zamjenik gradonačelnika) 

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

(Izvjestitelj: Marijo Ćaćić, zamjenik gradonačelnika)  

28. Vijećnika pitanja  
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Točka 1.  

Izvješće o radu s financijskim izvješćem Turističke zajednice  

Grada Knina za 2018. godinu  

 

 Direktorica Turističke zajednice Grada Knina Matea Lozančić podnijela je izvješće o 

radu s financijskim izvješćem za 2018. godinu. Ukupni prihodi TZ Knin iznosili su 

850.010,00 kuna, a to je indeks od 112,1%, a ukupni rashodi 618.460,00 kuna, što je indeks 

84,7%.  Turistička zajednica ostvaruje prihode od boravišne pristojbe, turističke članarine i 

prihode od općina, gradova i državnog  proračuna za programe aktivnosti i funkcioniranje 

ureda. Rashodi se odnose na rashode za radnike, ured i rad tijela turističke zajednice. U 

prošloj godini ostvareno je 7093 noćenja i cca 2000 dolazaka. Na području Turističke 

zajednice grada Knina registrirano je ukupno 13 smještajnih objekata s ukupno 131 krevet. 

Nedostaje različitih smještajnih objekata kao što su hoteli  i nedovoljno umrežavanje 

turističke ponude u okruženju, a prije svega na razini županije.  Nedostaje i dodatnih sadržaja 

koji bi zadržali posjetitelje. Prihodi od boravišne pristojbe iznosili su 14.361,32 kuna, a 

prihodi od turističke članarine iznosili su 142.936,73 kune.  

 Odbor za Statut, poslovnik i propise i Odbor za proračun i financije nisu imali 

primjedbi.  

U 15.39 sati sjednici je pristupio vijećnik Nenad Tisaj.  

 Vijećnik Robert Marić je rekao kako grad Knin ima jako kvalitetne sadržaje i 

potencijale koje može ponuditi turistima, te je upitao kako jedan grad, kao što je Drniš, ima 

cca 5 dolazaka i 20 tisuća noćenja, a grad Knin ne može ostvariti takav rezultat. Turizam kao 

grana gospodarstva je važna za razvoj grada i volio bi da se donese strategija turizma za 

područje grada Knina.  

 Vijećnica Marija Ćurić je rekla da će po svim točkama glasati „ne“, jer smatra da 

gradska uprava nije transparentna.  

 Direktorica Matea Lozančić se slaže sa konstatacijom vijećnika Roberta Marića, slaže 

se da grad ima puno potencijala, grad ima 15 smještajnih kapaciteta, a Drniš ima 90. Grad je 

ove godine ostao bez jedinog hotela, te se ne može ozbiljno konkurirati kod agencija koje 

turiste dovedu autobusima.   

  

 U 15.44 sati sjednici se pridružio vijećnik Davor Ilić.  

 S četiri glasa (4) za, sedam glasova protiv (7) i četiri glasa suzdržana (4) nije 

prihvaćeno izvješće o radu s financijskim izvješćem Turističke zajednice Grada Knina za 

2018. godini, te izvješće čini sastavni dio ovo Zapisnika.   

 

Točka 2.  

Izvješće o stanju Društva s financijskim izvješće Komunalnom poduzeća d.o.o.  

Knin za 2018. godinu 

Direktor Društva Damir Velić je obrazložio izvješće. Društvo je u 2018. godini 

ostvarilo ukupne prihode u iznosu od 8.209.178,71 kuna, a ukupne rashode od 8.115.366,47 

kuna, te ostvarilo dobitak u poslovanju u iznosu od 93.812,24 kune. Tijekom 2018. godine 

Društvo je imalo investicijska ulaganja u iznosu od 6653.517,56 kuna i to najvećim dijelom 

kroz projektnu dokumentaciju na izgradnju novog UPOV-a Golubić, izgradnju novog 

kanalizacijskog kolektora na Trgu Oluje te projekt smanjenja gubitaka u vodoopskrbi, a iznos 

nedovršenih investicija je 5.880.613,09 kuna koje se odnose na dokumentaciju za IPA projekt 

u iznosu od 2.382.608,58 kuna i kanalizacijski sustav izgradnje – glavni projekt IPA u iznosu 

od 1.601.350,00 kuna. 

Nadalje, rekao je da bilanca potraživanja od kupaca iznosi 4.243.381,00 kuna neto, što je u 

usporedbi sa 2017. godinom za 15,78% manje. Poduzete su brojne radnje za povećanje 
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naplate potraživanja, poslane opomena i ovrhe u ukupnom iznosu od 552.597,88 kuna. 

Bilanca na dan 31. prosinca 2018. godine sa zbrojem aktive odnosno pasive iznosi 

45.277.669,90 kuna. Račun dobiti i gubitka iskazana poslije oporezivanja iznosi 75.050,07 

kuna. 

 Odbor za Statut, poslovni i propise i Odbor za proračun i financije nisu imali 

primjedbi.  

 Vijećnica Marija Ćurić je upitala da li se dobiva neka naknada za praćenje rada 

uređaja. Direktor je odgovorio da je to po ugovoru i da se mora odraditi.   

 

 Većinom glasova za(12), protiv jedan (1) Marija Ćurić i dva glasa suzdržana (2) Goran 

Mrnjavac i Marko Šešo usvojeno je izvješće o stanju Društva s financijskim izvješćem 

Komunalnog poduzeća d.o.o. Knin za 2018. godinu i čini sastavni dio ovog Zapisnika.  

 

 

Točka 3.  

Izvješće o radu s financijskim izvješćem Upravitelja-Knin d.o.o.  

za 2018. godinu  

 Direktor Društva Josip Kaić je podnio izvješće. Rekao je da ukupna aktiva na 31. 

prosinca 2018. godine iznosi 7.663.680,00 kuna, a sastoji se od upisanog kapitala, zadržane 

dobiti i dobiti tekuće godine. Kratkoročne obveze iznose 172.147, 00 kuna, a sastoje se od 

obveza prema dobavljačima u iznosu od 60.274,00 kuna i obveza prema zaposlenicima u 

iznosi ud 81.154,00 kuna. Dobit za to razdoblje iznosi 15.251,00 kuna. Zastarjela i sporna 

potraživanja su rješavana bez velikog stresa i dio je otpisan.  

 Odbor za Statut, poslovnik i propise i Odbor za proračun i financije nisu imali 

primjedbi.  

 Vijećnica Marija Ćurić je upitala da vezano za uređaj koji nije u vlasništvu 

Komunalnog poduzeća, te da se prati rad uređaja i da li se dobiva neka naknada za to. 

Direktor je rekao da se to po ugovor  mora obavljati i poduzeće plaća.   

 Većinom glasova za (11), jedan glas protiv (1) Marija Ćurić i dva glasa suzdržana (2) 

Marko Šešo i Goran Manjavac usvojeno je izvješće o radu s financijskim izvješćem 

Upravitelja-Knin d.o.o. za 2018. godinu i čini sastav dio ovog Zapisnika.  

 

Točka 4.  

Izvješće o radu s financijskim izvješćem Čistoća i zelenilo d.o.o. Knin  

za 2018. godinu  
Direktorica Ivana Jelić je obrazložila izvješće. Bilanca na 31. prosinca 2018. godine sa 

zbrojem aktive odnosno pasive iznosila je 4.327.853,00 kuna. Račun dobiti i gubitaka u kojem 

je iskazana dobit poslije oporezivanja iznosi 263.055,00 kuna. Obračun odvoza komunalnog 

otpada obavlja se prema broju članova pojedinog domaćinstva za građane, dok je za 

kategoriju pravne osobe skupljanje i dovoz komunalnog otpada se  obračunavao prema 

površini korisnog prostora. Organizirano je prikupljanje otpadnog tekstila, za te potrebe 

postavljeni su odgovarajući kontejneri za 6 lokacija. Društvo je na dan 31. prosinca2108. 

godine posjedovalo 4 kamiona za odvoz i skupljanje otpada, radni stroj za čišćenje i pranje 

ulica (čistilica) te vozilo za prijevoz radnika i manjeg teret te na lokaciji odlagališta Mala 

Promina buldožer-kompaktor. Nadalje, s 31. prosinca poslano je ukupno 976 ovrha u 

ukupnom iznosu od 367.975,50 kuna.  

Odbor za Statut, poslovnik i propise i Odbor za proračun i financije nisu imali 

primjedbi.  

Vijećnik Josip Bebek je upitao za kaznenu prijavu koju je podnijela direktorica, te da 

li je ponosna sada kad je ista odbačena. Direktorica je rekla da je kao osoba i direktorica 
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smatrala da treba prijaviti jer je to njena dužnost. Ali vijećnik Josip Bebek nije bio zadovoljan 

njenim odgovorom i tražio je tko je „zapovjedio“ da isu podnese.   

Većinom glasova za (10), jedan glas protiv (1) Marija Ćurić i četiri glasa suzdržana 

(3), Marko Šešo, Goran Mrnjavac, Josip Bebek usvojeno je Izvješće o radu s financijskim 

izvješćem Čistoće i zelenilo d.o.o. Knin za 2018. godinu i čini sastavni dio ovog Zapisnika.  

 

 

Točka 5.  

Polugodišnje izvješće o izvršenju Programa javnih potreba udruga civilnog društva  

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

 Službenica ovlaštena za obavljanje poslova pročelnice Sanda Petrović Brnić je 

obrazložila izvješće. Rekla je da je Gradsko vijeće usvojilo Program javnih potreba udruga 

civilnog društva na području grada Knina za 2019. godinu u iznosu od 545.000,00 kuna za 

redovitu djelatnost GD Crvenog križa Knin, za braniteljske udruge, civilne udruge 

neprofitnog karaktera, aktivnosti predviđene oko obilježavanja Vukovara te financiranje 

projekata koja se potpomaže i doprinosi poboljšanju života osoba s invaliditetom, 

poteškoćama u razvoju i slično. U razdoblju od siječnja- lipnja Grad Knin je redovno 

ispunjavao svoje obveze te iz toga proizlazi da je program izvršen s 97,25% od predviđenog 

iznosa.  

 Odbor za Statut, poslovnik i propise i Odbor za proračun i financije nisu imali 

primjedbi.  

 Rasprave nije bilo.  

 Većinom glasova za(14) i jednim glasom protiv (1) Marija Ćurić, nitko suzdržan, 

usvojeno je Polugodišnje izvješće o izvršenju Programa javnih potreba udruga civilnog 

društva na području grada Knina za razdoblje siječanj-lipanj 2019. godine i čini sastav dio 

ovog Zapisnika.  

 

Točka 6.  

Polugodišnje izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi  

na području grada Knina za razdoblje siječanj-lipanj 2019. godine  
Službenica ovlaštena za obavljanje poslova pročelnice Sanda Petrović Brnić je 

obrazložila izvješće. Gradsko vijeće Grada Knina je usvojilo Program javnih potreba u kulturi 

na području Grada Knina za 2109. godinu s predviđenim iznosom od 1.200.000,00 kuna. 

Ovim Programom financirani su programi i projekti od interesa za opće dobro koje provode 

udruge. Od kulturnih događanja koja su se istakla ovim financiranjem  su nastupi glazbenih 

sastava, Zvonimirovi dani, Norijada. Nadalje, istaknula je da je u ožujku potpisan Ugovor o 

donaciji, u iznosu od 150.000,00 kuna, između Grada Knina i Muzeja hrvatskih arheoloških 

spomenika za istraživanja na lokalitetu Kapitul kod Knina. Grad Knin je za razdoblje siječanj-

lipanj 2109. godine uredno ispunio svoje preuzete obveze na području kulture i izvršen je s 

44,01%.  

 Odbor za Statut, poslovnik i propise i Odbor za proračun i financije nisu imali 

primjedbi.  

Rasprave nije bilo.  

Većinom glasova za (12), nitko protiv i jednim glasom suzdržan (1) Marko Šešo, 

usvojeno je izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području grada Knina 

za razdoblje siječanj-lipanj 2019. godine i čini sastavi dio ovo Zapisnika.  

 

Točka 7.  

Polugodišnje izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu 

na području Grada Knina za razdoblje siječanj-lipanj 2019. godine  
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Službenica ovlaštena za obavljanje poslova pročelnice Sanda Petrović Brnić je 

obrazložila izvješće. Gradsko vijeće je usvojilo Program javnih potreba u sportu na području 

Grada Knina, za koji su predviđena sredstva u iznosu od 946.800,00 kuna. Tim sredstvima u 

prvim šest mjeseci financirane su razne sportske manifestacije. Zatim, ovim Programom su 

planirana sredstva za nagrade za ostvarene iznimne rezultate u sportu za pojedince i sportske 

udruge, te za sportske stipendije za iznimno nadarene sportaše. U sklopu Programa osim 

financiranja sportskih aktivnosti tim sredstvima je planirano sufinanciranje održavanje 

sportske dvorane Srednje škole „Lovre Monija“. Grad Knin redovito ispunjava svoje obveze 

prema sportskih udrugama.    

Odbor za Statut, poslovnik i propise i Odbor za proračun i financije nisu imali 

primjedbi. 

Rasprave nije bilo.  

 Većinom glasova za(12), nitko protiv, i jednim glasom suzdržan(1) Marko Šešo, 

usvojeno je Polugodišnje izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području 

Grada Knina za razdoblje siječanj-lipanj 2019. godine i čini sastav dio ovog Zapisnika.  

 

Točka 8.  

Polugodišnje izvješće o izvršenju Programa socijalnih davanja na području 

Grada Knina za razdoblje siječanj-lipanj 2019. godine  

Službenica ovlaštena za obavljanje poslova pročelnice Sanda Petrović Brnić je 

obrazložila izvješće. Gradsko vijeće Grada Knina je usvojilo Program socijalnih davanja na 

području Grada Knina za 2019. godinu, kojim Program su predviđena sredstava u iznosu od 

1.926.000,00 kuna. Sredstava se odnose na podmirenje troškova stanovanja, podmirenje dijela 

troškova boravka djece u Dječjem vrtiću, jednokratne pomoći obiteljima, zatim jednokratne 

pomoći za rođenje djeteta, naknada za troškove prijevoza invalidnih osoba, te isplata školskih 

i studentskih stipendija i ostali izdaci za socijalnu skrb. U prvih šest mjeseci utrošeno je 

426.462,81 kuna. Grad Knin uredno ispunjava svoje obveze.  

Rasprave nije bilo.  

Većinom glasova za (12), jedan glas protiv (1) Marija Ćurić jedan glas suzdržan (1) 

Goran Mrnjavac, usvojeno je Polugodišnje izvješće o izvršenju Programa socijalnih davanja 

na području Grada Knina za razdoblje siječanj-lipanj 2019. godine i čini sastav dio ovog 

Zapisnika.  

 

Točka 9.  

Polugodišnje izvješće o izvršenju Programa općih javnih potreba 

u predškolskom odgoju i školstvu na području Grada Knina za  

za razdoblje siječanj-lipanj 2019. godine  

Službenica ovlaštena za obavljanje poslova pročelnice Sanda Petrović Brnić je 

obrazložila izvješće. Gradsko vijeće Grada Knina za 2019. godinu u proračunu osiguralo 

financijska sredstava u iznosu od 1.602.000,00 kuna te je prvim izmjenama Proračuna za 

2019. godinu taj iznos umanjen za 10.000,00 kuna te ukupna vrijednost Programa iznosi 

1.592.000,00 kuna. U prvih šest mjeseci realizirano je 27,72% Programa što iznosi 

441.245,80 kuna. Ovim Programom se financira prijevoz predškolske djece i učenika srednjih 

škola, sufinanciraju se asistenti u nastavi, zatim tu je donacija osnovnim školama za 

udžbenike, te donacije za školstvo kojom Grad Knin nastoji osnovnim školama olakšati 

nastavu kupnjom razne informatičke opreme i sportskih rekvizita.  

Odbor za Statut, poslovnik i propise i Odbor za proračun i financije nisu imali 

primjedbi.  

Raspravne nije bilo.  
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Većinom glasova za (12), jedan glas protiv (1) Marija Ćurić i jadan glas suzdržan (1) 

Goran Mrnjavac, usvojeno je većinom glasova izvješće o izvršenju Programa općih javnih 

potreba u predškolskom odgoju i školstvu na području Grada Knina za razdoblje siječanj-

lipanj 2019. godine i čini sastavni dio ovog Zapisnika.  

 

Točka 10.  

Polugodišnje izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Knina za 2019. godinu  

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

Kristina Perić, zamjenica gradonačelnika Grada Knina je obrazložila ovu točku. U 

polugodišnjem izvješću o izvršenju Proračuna Grada Knina uključeni su i svi prihodi i rashodi 

svih proračunskih korisnika i to: Dječji vrtić „Cvrčak2, Kninski muzej, POU Knin, JVP 

KNIN, JU LRA Matica Knin te Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Knina i to temeljem 

Okružnice Ministarstva financije iz 2010. godine. U šestomjesečnom razdoblju realizirano je 

sljedeće: prihodi i primitci iznose 29.999.063.57 kuna, rashodi i izdaci 23.212.430,41 kuna, 

što je rezultira viškom prihoda  od 6.786.633,16 kuna.  

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 29.571.049,95 kuna, a rashoda i izdataka u iznosu 

od 21.601.401,28 kuna što znači višak prihoda poslovanja u iznosu od 7.969.648,67 kuna. 

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 415.654,85 kuna, a rashodi za 

nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 1.611.274.39 kuna iz čega proizlazi manjak u 

iznosu od 1.195.619,54 kuna.  

Grad Knin je prvo polugodište 2019. godine završio s viškom prihoda od 6.786.633,16 kuna.  

 Odbor za proračun i financije nije imao primjedbi.  

 Rasprave nije bilo.  

 Većinom glasova za(12), jedan glas protiv (1) Marija Ćurić i dva glasa suzdržana (2) 

Mrko Šešo i Goran Mrnjavac usvojeno je Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada 

Knina za 2109. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine i čini sastavni dio 

ovog Zapisnika.  

 

Točka 11.  

Izvješće o radu gradonačelnika Grada Knina za razdoblje  

siječanj-lipanj 2019. godine  

 

Gradonačelnik Grada Knina dr.sc. Marko Jelić podnio je Izvješće o radu za razdoblje 

siječanj-lipanj 2019. godine. Naglasio je da sukladno Statutu gradonačelnik dužan podnijeti 

polugodišnje izvješće. Kao što je poznato, Grad Knin ima tri upravna odjela, Gradsko vijeće 

je zasjedalo 7 puta u razdoblju od 6 mjeseci na kojemu su doneseni razni akti važni za 

poslovanje Grada Knina kao i za razvoj samoga Grada. Uspostavljena je u cijelosti Riznica 

Grada Knina, što znači da svi proračunski korisnici posluju preko jedinstvenog računa, što 

doprinosi efikasnijem i ekonomičnijem upravljanju proračunskim sredstvima. Zatim, izdvojio 

je neke projekte kao što su Hidrogeološka studija za šire područje PZ Oćestovo. Studija se 

odnosi na mogućnost eksploatacije podzemne vode iz kršnog vodonosnika. Zatim tu je analiza 

mulja i vode u lagunama koje je izradio Agronomski fakultet. Temeljem prijave na javni 

poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Grad Knin je iskazao interes za 

nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, temeljem čega je potpisan ugovor na 

nabavu opreme u vrijednosti od 1.391.649.83 kune. Grad Knin je tražio i dobio suglasnost za 

zaduženje za dugoročni kredit pri HBOR-u za financiranje projekta „Energetska obnova 

putem učinkovitosti javne rasvjete Grada Knina u vrijednosti 5.861.000,00 kuna. Doneseni su 

programi za potporu gospodarstvu, poljoprivredi i turizmu. Potpisani su ugovori o dodjeli 

bespovratnih sredstava za osam projekata iz Intervencijskog plana čija ukupna vrijednost 
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bespovratnih sredstava iznosi 16.300.659,16 kuna. Grad redovito isplaćuje stipendije, sredstva 

udrugama sukladno javnim pozivima i uredno ispunjava svoje obveze po pitanju računa i 

ostalih obveza. I kao najvažnije je usvajanje Strategije Grada Knina bez koje se ne mogu 

povlačiti sredstva EU unije.  

Odbor za Statut, poslovnik i propise i Odbor za proračun i financije nisu imali  

primjedbi.  

Rasprave nije bilo.  

Većinom glasova za (11), četiri glasa protiv (4) i jedan glas protiv(1) usvojeno je 

izvješće o radu gradonačelnika Grada Knina za razdoblje siječanj-lipanj 2019. godine i čini 

sastav dio ovog zapisnika.  

 

Točka 12.  

Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u sportu na području  

grada Knina za 2019. godinu 
Službenica ovlaštena za obavljanje poslova pročelnice Sanda Petrović Brnić je 

obrazložila prijedlog izmjene Programa. Gradsko vijeće je donijelo Programa javnih potreba u 

sportu na području grada Knina za 2019. godinu s iznosom od 946.800,00 kuna. Ovim 

izmjenama ukupan iznos sredstava bit će povećan za 20.000,00 kuna. Do povećanja je došlo 

jer su kninski sportaši u prvom dijelu tekuće godine ostvarili iznimne rezultate u sportskim 

aktivnostima na različitim  sportskim natjecanjima.  

Odbor za Statut, poslovnik i propise i Odbor za proračun i financije nisu imali 

primjedbi.  

Rasprave nije bilo.  

Većinom glasova za(12), jedna glas protiv Marija Ćurić i tri glasa suzdržana (3) 

Marko Šešo, Goranj Mrnjavac i Nikolina Grizelj, usvojilo Prijedlog izmjena Programa javnih 

potreba u sportu na području grada Knina za 2019. godinu i čini sastavni dio ovog Zapisnika.  

 

Točka 13.  

Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u kulturi na području  

grada Knina za 2019. godinu  
Službenica ovlaštena za obavljanje poslova pročelnice Sanda Petrović Brnić je 

obrazložila prijedlog izmjena. Gradsko vijeće je donijelo Program javnih potreba u kulturi na 

području grada Knina za 2019. godinu u iznosu od 1.200.000,00 kuna. Ovim izmjenama iznos 

sredstava će se uvećati za 533.000,00 kuna. Razlog povećanja je povećanje sredstava za 

božićne blagdane koji se sa 100.000,00 kuna povećavaju na 200.000,00 kuna, a zatim se 

dodaje nova stavka za najam opreme za božićne blagdane u iznosu od 350.000,00 kuna, a 

razlog je što se već sada krenulo s pripremama za Advent. Nadalje, povećava se stavka 

predviđena za kulturne priredbe – općenito i do za iznos od 50.000,00 kuna i sada iznosi 

150.000,00 kuna. Planirani iznos od 150.000,00 kuna za istraživanje Kapitola, dobiven od 

Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika Split, nije dostatan te se on uvećava za 30.000,00 

kuna. Sredstva su osigurana u Proračunu Grada Knina.  

Odbor za Statut, poslovnik i propise i Odbor za proračun i financije nisu imali 

primjedbi.  

Vijećnik Josip Bebek je upitao za stavku obilježavanje obljetnice „Oluja“ jesu li 

dostatna planirana sredstva u iznosu od 250.000,00, jedina stavka koja se nije uvećala.   

Zamjenica Kristina Perić je odgovorila 250.000 predviđena prema proračunu koji je 

donesen i 250.000,00 kuna od donacije, stavka je zatvorena.   

 

U 16.55 sati sjednici Gradskog vijeća se pridružila vijećnica Nikolina Grizelj.  
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Većinom glasova za (12), jedan glas protiv (1) Marija Ćurić i tri glasa suzdržana (3) 

Marko Šešo, Goran Mrnjavac i Nikolina Grizelj, usvojeno je prijedlog izmjena Programa 

javnih potreba u kulturi na području Grada Knina za 2019. godinu i čini sastavni dio ovog 

Zapisnika.  

 

Točka 14.  

Prijedlog Izmjena Programa socijalnih davanja na području  

grada Knina za 2019. godinu  
Službenica ovlaštena za obavljanje poslova pročelnice Sanda Petrović Brnić je 

obrazložila izmjene. Gradsko vijeće Grada Knina je donijelo Program socijalnih davanja na 

području grada Knina za 2019. godinu u iznosu od 1.926.000,00 kuna. Ovim izmjenama 

predloženo je da se ukupan iznos sredstava uveća za 320.000,00 kuna te je ukupna vrijednost 

sredstava 2.246.000,00 kuna. Stavku pomoć za rođenje djeteta planirana je u iznosu od 

700.000,00 kuna, a analizirajući tijek isplata u prvih šest mjeseci, razvidno je da, na žalost, 

nema potrebe za ovaj iznos te se isti umanjuje za 200.000,00 kuna.  

Nadalje, dodaje se nova stavka koja glasi: nabava radnih bilježnica za osnovnoškolce u iznosu 

od 500.000,00 kuna. Sredstva su osigurana u Proračunu Grada Knina.  

 Odbor za Statut, poslovnik i propise i Odbor za proračun i financije nisu imali 

primjedbi.  

 Vijećnik Robert Marić se osvrnuo na trenutnu situaciju trenda iseljavanja, smanjenog  

broj rođene djece, te misli da bi gradonačelnik sa suradnicima trebao poduzeti mjere koje bi 

zaustavile trend odumiranja grada. Gradonačelnik je kratko odgovorio da je broj odseljenih  

smanjen prema podacima iz Policijske uprave. Grad daje potporu gospodarstvenicima i 

poljoprivrednicima. Smatra da je ovo državno pitanje.  

Većinom glasova za (12), jedan glas protiv (1) Marija Ćurić i tri glasa suzdržana 

Goran Mrnjavac, Marko Šešo i Nikolina Grizelj, usvojen je prijedlog izmjena Programa 

socijalnih davanja na području grada Knina za 2019. godinu i čini sastavni dio ovog 

Zapisnika.  

 

Točka 15.  

Prijedlog izmjena Program Općih javnih potreba u predškolskom odgoju 

i školstvu na području grada Knina za 2019. godinu  
Službenica ovlaštena za obavljanje poslova pročelnice Sanda Petrović Brnić je 

obrazložila izmjene. Gradsko vijeće Grada Knina je donijelo Program Općih i javnih potreba 

u predškolskom odgoju i školstvu na području grada Knina za 2019. godinu u iznosu od 

1.602.000,00 kuna, a koje su prvim izmjenama umanjene za 10.000,00 kuna. Ovim 

izmjenama se predlaže umanjenje stavke za 1.000,000,00 kuna te vrijednost Programa iznosi 

592.000,00 kuna. Kako je Grad planirao nabaviti udžbenike za osnovnoškolce, u 

međuvremenu je Ministarstvo osiguralo sredstva za nabavku udžbenike za svu djecu, te se 

slijedom toga umanjuje iznos za milijun kuna.  

Odbor za Statut, poslovnik i propise i Odbor za proračun i financije nisu imali 

primjedbi.  

Rasprave nije bilo.  

Većinom glasova za(15), jedna glas protiv (1) Marija Ćurić i nitko suzdržan usvojen je 

prijedlog izmjena Programa Općih javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu na 

području grada Knina za 2019. godinu i čini sastavni dio ovog Zapisnika.  

 

Točka 16.  

Prijedlog izmjena i dopuna II. Programa građenja komunalne  

Infrastrukture na području grada Knina za 2019. godinu 
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Službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika Ivica Brčina je obrazložio 

izmjene i dopune. Gradsko vijeće Grada Knina je donijelo Program građenja komunalne 

infrastrukture na području Grada Knina za 2019. godine u visini od 13.101.400,00 kuna. 

Projekt izgradnje mosta preko rijeke Butižnice u naselju Raškovići se izbacuje iz Programa 

građenja za 2019. godinu iz razloga što ga nije moguće realizirati do kraja godine budući da je 

za ishođenje dozvola potrebno provesti proceduru izmjene prostornog plana. Nadalje za 

projekt uređenja platoa iza stambene zgradu u Vukovarskoj sredstava se uvećavaju za 

80.000,00 kuna,  zbog nepredviđenih radova koji nisu u sklopu projekta, te uređenje javne 

rasvjete u Zaltovićevom i kod Doma za starije i nemoćne. Stoga sredstava u ovim izmjenama 

i dopunama iznose 13.101.400, 00 kuna.  

Odbor za Statut, poslovnik i propise i Odbor za proračun i financije nisu imali 

primjedbi.  

Vijećnik Nenad Tisaj je upitao za most u Raškovićima.  

Gradonačelnik Jelić je odgovorio da su osigurana sredstva i dokumentacija ali da treba 

napraviti  izmjenu Prostornog plana, to je procedura. 

Većinom glasova za (12), jedan glas protiv (1) Marija Ćurić i tri glasa suzdržana (3) 

Marko Šešo, Goran Mrnjavac i Nikolina Grizelj, usvojeno je prijedlog izmjena i dopuna II. 

Programa građenja komunalne infrastrukture na području grada Knina za 2109. godinu i čini 

sastavni dio ovog Zapisnika.  

 

 

U 17.30 sati napravljena je pauza od 15 minuta, te je sjednica nastavljena u 17.46 sati.  

 

Točka 17.  

Prijedlog 1. izmjena Programa potpora poljoprivredi na području  

Grada Knina za razdoblje 2019.-2021. godinu 

Zamjenik gradonačelnika Marijo Ćaćić je obrazložio izmjenu. Gradsko vijeće je ove 

godine donijelo Program potpora poljoprivredi na području grada Knina za razdoblje 2019.-

2021. godinu u iznosu od 200.000,00 kuna. Raspisan je javni pozivi pri čemu je zaprimljen 

veliki broj zahtjeva, a kako se svima nije moglo udovoljiti javni poziv je zatvoren, a sredstva 

podijeljena u ukupnom iznosu od 179.423,70 kuna. Na inicijativu pčelara, Grad Knin, kojom 

su tražili da se ukine prijedlog da se mogu javiti samo oni koji imaju do 50 košnica, je 

zatražio i dobio suglasnost od Ministarstva poljoprivrede za izmjenama Programa, tako da se 

isti uvećava za 200.000,00 kuna, te iznosi 400.000,00 kuna. Na ovaj način Grad Knin potiče 

razvoj poljoprivrede, a i udovoljit će svima zahtjevima koji nisu bili obrađeni.  

Odbor za Statut, poslovnik i propise i Odbor za proračun i financije nisu imali 

primjedbi.  

   Vijećnica Marija Ćurić je upitala da li se zna pčelari koji imaju više od 50 košnica 

koliku potporu dobivaju od Ministarstva poljoprivrede i pčelarskog saveza i koliki je iznos i 

tko je potpisao odobrenje i da li se slaže sa tim. Zamjenik gradonačelnika Mario Ćaćić je 

rekao da nema podatke koliki je iznos i tko je potpisao. Smatra da ne može biti dvostrukog 

plaćanja jer su svi dokumenti potrebi u originalu. Vijećnica Ćurić nije zadovoljna odgovorom.  

Većinom glasova za (14), jedan glas protiv (1) Marija Ćurić i jedan glas suzdržan         

usvojen je prijedlog 1. izmjena Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Knina za 

razdoblje 2019.-2021. godinu i čini sastavni dio ovog Zapisnika.  

 

Točka 18.  

Prijedlog Drugih izmjena i dopuna Proračuna Grada za 2019. godinu 
 Zamjenica gradonačelnika Kristina Perić je obrazložila izmjene. Ukupni prihodi i 

primici su I. izmjenama i dopunama Proračuna bili planirani u iznosu od 95.815.902,00 kuna, 
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a ovim izmjenama rashodi poslovanja povećavaju se za 1.147.125,00 kuna, te iznose 

51.874.113,00 kuna, a odnose se na rashode za zaposlene, materijalni, financijski rashodi, 

pomoći dane u inozemstvo i unutar proračuna, naknade građanima i kućanstvima te ostali 

rashodi. Većina izmjena se odnosi za izmjene kroz programe socijale i komunalne 

infrastrukture koje su već obrazložene. Kako su u proračunu Grada sadržani prihodi i primitci 

te rashodi i izdatci proračunskih korisnika Grada Knina neophodno je i njihove financijske 

rezultate odnosno viškove ili manjkove uključiti u ove druge izmjene i dopune proračuna za 

2019. godinu. Materijalni rashodi povećavaju se za 2.271.649,00 kuna a odnose se na 

planirane rashode za redovito poslovanje Grada i proračunskih korisnika te za izvršavanje 

planiranih programskih aktivnosti. Ovim izmjenama i dopunama naknada troškova 

zaposlenim povećava se za 5.295,00 kuna. Najveće povećanje od 1.733.324,00 kuna odnosi se 

na rashode za usluge koje ovim izmjenama i dopunama iznose 16.226.710,00 kuna. Do 

povećanja rashoda  došlo je zbog planiranog obnavljanja licenci koje istječu krajem godine, 

naknada poreznoj upravi koju Grad Knin plaća u iznosu od 1% i 5% od ukupnih prihoda, što 

je dobar pokazatelj jer znači da Grad ostvaruje veće prihode o planiranih. Rashodi se odnose 

za najam opreme za predstojeći Advent. Narodna knjižnica je povećala rashode za usluge u 

iznosu od 318.170,00 kuna na ime provedbe EU projekata dok je Kninski muzej povećao 

rashode za 68.100,00 kuna za božićne blagdane i kulturna zbivanja.  

 Odbor za proračun i financije nije imao primjedbi.  

 Rasprave nije bilo.  

 Većinom glasova (12), jedan glas protiv (1) Marija Ćurić, i tri glasa suzdržana (3) 

Marko Šešo, Goran Mrnjavac i Nikolina Grizelj usvojen je prijedlog Drugih izmjena i dopuna 

proračuna Grada Knin za 2019. godinu i čini sastavni dio ovog Zapisnika.   

 

 

Točka 19.  

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima 

za izračun plaće službenika i namještenika upravnih tijela Grada Knina  

 Zamjenica gradonačelnika Kristina Perić je obrazložila prijedlog. Gradsko vijeće 

Grada Knina je u travnju 2018. godine usvojilo određene koeficijente za radna mjesta unutar 

upravnih tijela Grad Knina. Da bi se djelatnicima s visokom stručnom spremom omogućilo 

napredovanje tijekom službe, predlaže se dopuna Odluke na način da se doda radno mjesto 

„savjetnika“ , 5. klasifikacijski rang, s pripadajućim koeficijentom 2,15, kao jedna stepenica 

između radnih mjesta „višeg stručnog suradnika i višeg savjetnika“. Predloženom dopunom 

prilagođava se stvarnim poslovima i angažmanu službenika koji obavljaju složene poslove 

unutar upravnih tijela, te bi se tako omogućilo kvalitetnije nagrađivanje službenika koji su to 

zaslužili svojim radom.  

 Odbor za Statut, poslovnik i propise i Odbor za proračun i financije nisu imali 

primjedbi.  

 Rasprave nije bilo.  

 Većinom glasova za (10), jedan glas protiv (1) Marija Ćurić i dva glasa suzdržana (2) 

Marko Šešo i Nikolina Grizelj, usvojen je prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke 

o koeficijentima za izračun plaće službenika i namještenika upravnih tijela Grada Knina i čini 

sastavni dio ovog Zapisnika.  

 

 

Točka 20.  

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

rada Dječjeg vrtića „Cvrčak“ Knin  
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 Zamjenica gradonačelnika Kristina Perić je obrazložila prijedlog. Dječji vrtić Cvrčak 

Knin je proslijedio Gradskom vijeću prijedlog I. izmjena i dopuna Pravilnika radi dobivanja 

prethodne suglasnosti sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju i Statutu 

Dječjeg vrtića Cvrčak Knin. Izmjene se odnose na članak 31. za radno mjesto pod brojem 9. 

Odgojitelj-pripravnik tako da se brišu riječi „osoba koja ispunjava uvjete za učitelja razredne 

nastave u osnovnoj školi za kraće programe“, te glasi: „za odgojitelj-pripravnika može biti 

izabrana osoba koja je završila preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u djelatnosti 

predškolskog odgoja, kao i osoba koja je završila sveučilišni diplomski ili specijalistički studij 

u djelatnosti predškolskog odgoja. Zatim za radno mjesto po rednim brojem 17. Kuharica 

mijenja se broj radnika. 

 Odbor za Statut, poslovnik i propise i Odbor za proračun i financije nisu imali 

primjedbi. 

 Rasprave nije bilo.  

 Većinom glasova za (10), jedan glas protiv (1) Marija Ćurić i dva glasa suzdržana (2) 

Marko Šešo i Nikolina Grizelj, Gradsko vijeće Grada Knina daje prethodnu suglasnost na 

prijedlog I. izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića 

„Cvrčak“ Knin i čini sastav dio ovog Zapisnika.  

 

Točka 21.  

Prijedlog Odluke o komunalnom redu 

Službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika Ivica Brčina je obrazložio 

prijedlog. Na snagu je stupio novi Zakon o komunalnom gospodarstvu. Jedinice lokalne 

samouprave dužne su uskladiti odluku o komunalnom redu, te se pristupilo izradi nove 

odluke. Razlozi zbog kojih se predlaže nova odluka je usklađenje s Zakonom o komunalnom 

gospodarstvu, a sve s ciljem potpunijeg i učinkovitijeg održavanja komunalnog reda u gradu 

Kninu. Novine koje se uvede u Odluku su detaljnije normiranje odredbi vezanih uz korištenje 

javnih parkirališta, nerazvrstanih cesta i drugih javnih površina u vlasništvu Grada za 

gospodarske i druge svrhe. Novi Zakon o komunalnom gospodarstvu osigurao je normativne 

uvjete kako bi se nejasnoće i nedostatci uočeni u provedbi nadzora komunalnih redara 

razriješili te poboljšali uvjeti za provedbu komunalnog reda, te omogućuje komunalnim 

redarima da utvrde identitet građana prikupljanjem njihovih osobnih podataka, što će 

pridonijeti jasnijem uređenom pravnom položaju komunalnih redara te propisane sankcije za 

ometanje komunalnog redara u provedbi nadzora. Nacrt prijedloga Odluke bio je objavljen na 

Web stranici Grada Knina radi zaprimanja prijedloga ili mišljenja u razdoblju od 30. srpnja do 

28. kolovoza o.g. te nije zaprimljen niti jedan prijedlog ili mišljenje.  

 Odbor za Statut, poslovnik i propise i Odbor za proračun i financije nisu imali 

primjedbi.  

 Vijećnica Marija Ćurić je prokomentirala članak 17. koji po njenom, nema smisla, te 

da bi ga trebalo detaljnije obrazložiti.  

 Većinom glasova za (11), jedan glas protiv (1) Marija Ćurić i tri glasa suzdržana 

Marko Šešo, Goran Mrnjavac i Nikolina Grizelj, usvojen je prijedlog Odluke o komunalnom 

redu i čini sastavni dio ovog Zapisnika.  

 

Točka 22.  

Prijedlog Odluke o davanju reciklažnog dvorišta na upravljanje 

 Službenik ovlašten za obavljanje poslove pročelnika Ivica Brčina obrazložio je 

Odluku. Radovi na izgradnji reciklažnog dvorišta su završeni u siječnju, a u ožujku 2019. 

godine raciklažno dvorište je opremljeno kontejnerima za reciklabilni otpad. U kolovozu o.g. 

ishođena je uporabna dozvola.  Grad Knin kao vlasnik reciklažnog dvorišta isti daje na 

upravljanje trgovačkom društvu Čistoća i zelenilo d.o.o. Knin bez naknade, a za potrebe 
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obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom. Trgovačko društvo je dužno jednom godišnje 

podnijeti Gradu Kninu izvješće o upravljanju reciklažnim dvorištem, uz sastavni dio 

redovitog godišnjem izvješća o obavljanju javne usluge prikupljanja miješanog i 

biorazgradivog komunalnog otpada.  

 Odbor za Statut, poslovnik i propise i Odbor za proračun i financije nisu imali 

primjedbi.  

 Rasprave nije bilo. 

  Većinom glasova za (11), jedan glas protiv (1) Marija Ćurić i tri glasa suzdržana (3) 

Marko Šešo, Goran Mrnjavac, usvojen je prijedlog Odluke o davanju reciklažnog dvorišta na 

upravljanje i čini sastavni dio ovog Zapisnika.   

 

Točka 23.  

Prijedlog Odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage  

Detaljnog plana uređenja „Novi centar“  

 Službenik ovlašten za obavljanje poslove pročelnika Ivica Brčina obrazložio je 

Odluku. Grad Knin je donio odluku o donošenju DPU „Novi centar“  i izmjene Odluke. Zbog 

nemogućnosti realizacije planskih smjernica na području koje obuhvaća Plan, nepostojanja 

interesa za gradnjom predviđenih objekata kao što su osnovna škola, trgovački centar sa svom 

pratećom infrastrukturom te zbog nemogućnosti privatnih investitora ili vlasnika da izgrade 

manje objekte poslovne namjene, nametnula se potreba stavljanja Plana izvan snage. 

Stavljanjem ovog Plana na snazi ostaju odredbe GUP-a grada Knina.  

 Odbor za Statut, poslovnik i propise i Odbor za proračun i financije nisu imali 

primjedbi.  

 Rasprave nije bilo.  

 Većinom glasova za (12), četiri glasa protiv (4) Marija Ćurić, Marko Šešo, Goran 

Mrnjavac i Nikolina Grizelj, nitko suzdržan, usvojen je prijedlog Odluke o provođenju 

postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja „Novi centar“ i čini sastavi dio ovog 

Zapisnika.  

 

Točka 24.  

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

 Službenik ovlašten za obavljanje poslove pročelnika Ivica Brčina obrazložio je 

Odluku. Razlog za donošenje plana je stvaranje prostorno-planskih pretpostavki za očuvanje 

vrijednih prirodnih resursa i poticanja razvoja turizma na području koje obuhvaća urbanistički 

plan. Tako da se omogući obnova i prenamjena postojećih napuštenih objekata bivše vojarne 

Krka te da se stvore preduvjeti za realizaciju ostalih prostorno-planskih smjernica. Zemljište 

koje je se tu nalazi u vlasništvu je RH i predmet je darovanja Gradu Kninu. Planom će se 

razgraničiti površine javne od površine komercijalne namjene.  

 Odbor za Statut, poslovnik i propise i Odbor za proračun i financije nisu imali 

primjedbi.  

 Rasprave nije bilo.  

 Većinom glasova za (12), jedan glas protiv (1) i tri (3) glasa suzdržana Marko Šešo, 

Goran Mrnjavac i Nikolina Grizelj, usvojen je prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana 

uređenja „Ex vojarna Krka“ i čini sastavi dio ovog Zapisnika.  

 

Točka 25. 

Prijedlog Odluke o pristupanju Grada Knina Udruzi Lokalna akcijska grupa „Krka“ 

 Zamjenik gradonačelnika Marijo Ćaćić je obrazložio prijedlog. LAG je udruga koja 

predstavlja ruralno području, sukladno Pravilniku o provedbi mjere 202 -„Priprema i 

provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja. Osnovna značajka Udruge je uspostavljanje 
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lokalnog partnerstava javnog, privatnog i civilnog sektora, a njegovo područje čini ruralno 

područje koje ima više od 10.000, a manje od 150.000 stanovnika, uključujući i manje 

gradove te gradove s manje od 25.000 stanovnika. Razlozi da se pristupi LAG-u „Krka“ je 

razvoj i promicanje konkurentne poljoprivrede i prerađivačke proizvodnje, unapređenje 

održivosti i raznovrsnosti gospodarske djelatnosti, unapređenje kvaliteta života svih 

stanovnika i posjetitelja područja. Nadalje, LAG „Krka“ će raspisivati natječaje iz Programa 

ruralnog razvoja što će korisnicima s područja grada Knina omogućiti lakše podnošenje 

prijava.  

 Odbor za Statut, poslovnik i popise i Odbor za proračun i financije nisu imali 

primjedbi.  

 Rasprave nije bilo.  

 Većinom glasova za (13), jedan glas protiv (1) Marija Ćurić i dva glasa suzdržana (2) 

Marko Šešo i Goran Mrnjavac, usvojen je prijedlog Odluke o pristupanju Grada Knina Udruzi 

Lokalna akcija grupa „Krka“ i čini sastavni dio ovog Zapisnika.  

 

Točka 26. 

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje  

Ugovora o prodaji nekretnine 

 Zamjenik gradonačelnika Marijo Ćaćić je obrazložio prijedlog. Grad Knin je u 

pripremi projekta Intervencijski plan Grada Knina, između ostalog, cilj je unaprjeđenje 

infrastrukture i javnih usluga u staroj jezgri Grada za kvalitetniji i svakodnevni život građana. 

U tom smislu Grad Knin planira investirati u staru gradsku jezgru obnovom infrastrukture 

unutar stare gradske jezgre, s čim bi se stvorili bolji uvjeti za vraćanje sadržaja i omogućila 

bolja povezanost s drugim lokacijama. Zbog toga Grad Knin ima određeni interes za kupnju 

nekretnine označene kao č.zg.24, zgrada, površine 180 m2, zk.ul. 169 K.O. Knin, vlasništvo 

Dragana Alavanje iz Italije. Vrijednost navedene nekretnine je 67.000,00 eura, ali s obzirom 

da postoji obostrani interes za njenu kupoprodaju odnosno prodaju, dogovorena je cijena u 

iznosu od 50.000,00 eura. Predmetni iznos će se refundirati Gradu Kninu iz EU sredstava za 

Program integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom 

pogođenim područjima.  

 Odbor za Statut, poslovnik i propise i Odbor za proračun i financije nisu imali 

primjedbi.  

 Vijećnik Robert  Marić ima dva pitanja vezano za otkup. Zašto baš taj objekt, kako su 

utvrđeni kriteriji. To je jedan objekt u godinu dana te ga interesira dinamika kupnje. Zamjenik 

gradonačelnika Marijo Ćaćić je rekao da je puno objekata razmatrano i pokušalo se 

pregovarati s vlasnicima ali nije usklađen Katastar i zemljišnik te se ne zna tko je vlasnik, a 

pojedini traže enormne cifre za te objekte. Ovo je prvi vlasnik koji je pristao na prodaju.  

 Vijećnica Marija Ćurić je rekla da je postignut dogovor na 50 tisuća eura, smatra da 

nije neki veliki iznos, sredstava se vraćaju, te je uočila ne usuglašene čestice i pita da li je to 

neka greška.  

 Većinom glasova za (11), jedna glas protiv (1) Marija Ćurić i četiri glasa suzdržana (4) 

Marko Šešo, Goran Mrnjavac, Nikolina Grizelj i Robert Marić usvojen je prijedlog Odluke o 

davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o prodaji nekretnine i čini sastavni dio ovog 

Zapisnika.  

 

 

Točka 27.  

Prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda 

Zamjenik gradonačelnika Marijo Ćaćić je obrazložio prijedlog. Razlog za donošenje 

ovog Plana je Procjena rizika od velikih nesreća. Plan se donosi na temelju procjena i 
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praćenja prirodnih nepogoda zadnjih deset godina na području grada Knina i šire. Plan sadrži 

popis mjera i nositelja mjera u slučaju nastajanja prirodne nepogode, procjenu osiguranja 

opreme i drugih sredstava za zaštitu i sprječavanje stradanja imovine, gospodarskih funkcija i 

stradanja stanovništava, kao i sve druge mjere. Plan je izradila tvrtka ECO MISSION d.o.o. 

Varaždina.  

Odbor za Statut, poslovnik i propise i Odbor za proračun i financije nisu imali 

primjedbi.  

Rasprave nije bilo.  

Većinom glasova za (15), jedan glas protiv (1) Marija Ćurić i nitko suzdržan, usvojen 

je Prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda i čini 

sastavni dio ovog Zapisnika.  

 

 

Točka 28.  

Vijećnička pitanja 

 

- Vijećnik Nenad Tisaj traži komentar od gradonačelnika vezano na SMS poruke koje 

su svi vijećnici dobili, a odnosi se na za tri osobe pred otkazom i drugo pitanje se 

odnosi na nemila događanja u Uzdolju i Posedarju. Gradonačelnik je rekao da osuđuje 

bio koji oblik nasilja koji nije primjeren. Službe rade svoj posao. Racionalizacija je 

radnih mjesta, te osobe su neraspoređene i ako se dokaže da se ima  potrebe za 

njihovom stručnom spremom rasporedit će se, grad nije humanitarna ustanova i 

njegov je posao da sve funkcionira. Iznio je mišljenje da je bilo potrebno i prije 

njegovog mandata i još ranije reagirati i posložiti, te bi Grad bolje funkcionirao i ne bi 

bilo potrebe za ovakvim rezovima.    

- Vijećnik Robert Marić je imao dva pitanja. Jedno pitanje se odnosilo na održavanje 

live sjednica, a drugo se odnosilo na saniranje Marića bare. Zamjenica gradonačelnika 

Kristina Perić je rekla da će se uskoro održavati live sjednice i to od sljedeće sjednice, 

trenutno je faza pregovora i montiranja sve potrebne opreme.  Pročelnik Brčina je 

rekao da je upućen dopis Hrvatskim cestama, te da će pristupiti čišćenju kanala te se 

nadaju da će Hrvatske vode očistiti kanal i da se u konačnici riješi taj problem       

- Vijećnica Maja Deronja je upitala da li se može napraviti rasvjeta za NK Dinara, a 

drugo pitanje je, kod osnovne škole nalazi se ograda i dvoje vrata koja su zaključana, a 

djeca preskaču tu ogradu, upitala je da li ta vrata bar za vrijeme velikog odmora mogu 

biti otvorena. Zamjenica gradonačelnika Kristina Perić je rekla da je u procesu izrada 

glavnog projekta te bi ovaj tjedan trebao biti gotov. Što se tiče ograde, postoji problem 

sa stanarima koji žive pored koji kažu da im smetaju djeca te da se vrata zaključavaju 

iz tih razloga. Gradonačelnik je rekao da nitko neće zatvarati vrata djeci. Otkuda ideja 

da se to napravi.  

- Vijećnik Josip Bebek je rekao kako je svojedobno NK Dinamo uložio u NK Dinaru, te 

je tom prigodom postavljena ploča zahvale,  koja je skinuta, kao i zastavica HNS, te 

traži da se to vrati na mjesto i upitao kome to smeta. Gradonačelnik je rekao da se ne 

smije miješati u rad uprave, ali obavit će razgovor.   

- Vijećnica Marija Ćurić je upitala šta je sa sanacijom lagune, što je do sada učinjeno i 

da li će Grad uložiti u sanaciju, te upitala za poslovni prostor u Tomislavovoj 47 koji 

je u vlasništvu Grada, tko je u tom prostoru i da li se plaća najam i koji iznos. 

Gradonačelnik je odgovorio da su vođeni razgovori. Dogovoreno je da će Grad, 

Županija, Hrvatske vode i DIV sufinancirati čišćenje lagune, ako bude financijskih 

sredstava, jer to su ogromna sredstava, ali prije izrada sanacijskog programa koji bi 

trebao biti gotov početkom iduće godine u kojemu će se točno prikazati kolika su 
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sredstva potrebna i da li će se moći osigurati, neće se moći pristupiti čišćenju.  

Zamjenica gradonačelnika Kristina Perić je rekla da je poslovni prostor iznajmio Božo 

commerce, najamninu je uredno plaćao, ali nije stavljen u funkciju, te je pokrenut 

proces raskida ugovora i isti će biti predmet natječaja.  

- Vijećnik Dragan Miličević je upitao koliko je ugovorenih EU sredstava i koliko je 

refundirano Gradu Kninu. Zamjenik Marijo Ćaćić je odgovorio da je do sada iz EU 

sredstava uplaćeno cca 9 milijuna kroz 11 projekata, ukupno ugovorena vrijednost je 

cca 18 milijuna kuna, od čega će se cca 17 milijuna vratiti Gradu Kninu kroz EU 

sredstva.    
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