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GRADSKO VIJEĆE  

KLASA: 021-05/20-01/8 

URBROJ:2182/10-01-20-2 

Knin, 19. svibnja 2020. godine  

 

 

Z A P I S N I K  

s 33. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina  

(Audio i video snimanje) 

 

 Sjednica je održana 19. svibnja  2020. godine (utorak), s početkom u 15.30 sati u 

Gradskoj vijećnici u Kninu.  

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

predsjednica Vedrana Požar je zbog svoje spriječenosti, ovlastila potpredsjednika Gradskog 

vijeća Grada Knina Mirka Antunovića da može sazivati i predsjedavati sjednicama Gradskog 

vijeća, te ima sva prava i dužnosti predsjednika.   

 Sjednicu je otvorio i istom predsjedavao Mirko Antunović, potpredsjednik Gradskog 

vijeća (dalje u tekstu: Predsjednik). Sjednica se snima i prenosi na You tube kanalu.  

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

 

1. Mirko Antunović     10. Dragan Miličević    

2. Josip Bebek     11. Goran Mrnjavac 

3. Marjan Blažević     12. Marko Sinobad  

4. Marija Ćurić     13. Marko Šešo  

5. Maja Deronja                14. Nenad Tisaj   

6. Veselin Đujić     15. Marinko Tokmakčija    

7. Nikolina Grizelj     16. Marko Vujasinović  

8. Davor Ilić         

9. Robert Marić       

            

 Predsjednik je utvrdio  da je na sjednici od ukupno 18 vijećnika Gradskog vijeća 

nazočno 16 vijećnika, vijećnica Marina Krvavica će se sjednici pridružiti naknadno, te je 

konstatirano da Gradsko vijeće ima kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje odluka.  

 

Usvajanje zapisnika  

 Zapisnici s 31. i 32. sjednice usvojeni su  jednoglasno.   

 

 Utvrđivanje dnevnog reda  

 Predsjednik je predloženi Dnevni red dao na glasovanje te je jednoglasno usvojen i 

glasi:  

1. Prijedlog Statuta Kninskog muzeja Knin 

(Izvjestitelj: dr.sc. Zlatko Ćesić, ravnatelj Kninskog muzeja)  

2. Prijedlog Poslovnika o izmjenama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Knina 

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

                pročelnice Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti)  
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3. Godišnje izvješće o izvršenju Programa javnih potreba udruga civilnog društva 

na području Grada Knina za 2019. godinu 

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

                         pročelnice Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene    

                         djelatnosti)  

4. Godišnje izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području 

Grada Knina za 2019. godinu 

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

                         pročelnice Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene   

                         djelatnosti)  

5. Godišnje izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području 

Grada Knina za 2019. godinu 

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

                         pročelnice Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene  

                         djelatnosti) 

6. Godišnje izvješće o izvršenju Programa socijalnih davanja na području Grada 

Knina za 2019. godinu 

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

                         pročelnice Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene  

                         djelatnosti) 

7. Godišnje izvješće o izvršenju Programa Općih javnih potreba u predškolskom 

odgoju i školstvu na području Grada Knina za 2019. godinu 

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

                          pročelnice Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene  

                         djelatnosti) 

8. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Grada Knina za 2019. godinu 

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

                           Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne   

                           poslove i zaštitu okoliša) 

9. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području 

Grada Knina za 2019. godinu 

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

                           Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne    

                           poslove i zaštitu okoliša) 

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

 (Izvjestiteljica: Kristina Perić, zamjenica gradonačelnika Grada Knina) 

11. Izvješće o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala Grada 

Knina za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine 

(Izvjestiteljica: Kristina Perić, zamjenica gradonačelnika Grada Knina) 

12. Izvješće o trošenju sredstava proračunske pričuve Grada Knina za razdoblje od 

1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine 

(Izvjestiteljica: Kristina Perić, zamjenica gradonačelnika Grada Knina) 

13. Izvješće o danim jamstvima i izdatcima po jamstvima Grada Knina za razdoblje 

od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godinu 

(Izvjestiteljica: Kristina Perić, zamjenica gradonačelnika Grada Knina) 

14. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Knina za 2019. godinu 

  (Izvjestiteljica: Kristina Perić, zamjenica gradonačelnika Grada Knina) 

15. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Knina za razdoblje srpanj – prosinac 

2019. godine 

(Izvjestitelj: dr. sc. Marko Jelić, gradonačelnik Grada Knina) 
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16. Prijedlog Programa potpora gospodarstvu Grada Knina u 2020. godini 

(Izvjestitelj: Joško Nedoklan, službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika 

                     Upravnog odjela za programe EU, gospodarstvo, strateško planiranje i   

                     razvoj, financije, javnu nabavu i naplatu potraživanja)  

17. Prijedlog Programa potpore razvoju turističke ponude na području Grada 

Knina u  2020. godini 

(Izvjestitelj: Joško Nedoklan, službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika 

                     Upravnog odjela za programe EU, gospodarstvo, strateško planiranje i   

                     razvoj, financije, javnu nabavu i naplatu potraživanja)  

18. Prijedlog Programa potpora poljoprivredi na području Grada Knina za 

razdoblje 2020.-2022. godine 

(Izvjestitelj: Marijo Ćaćić, zamjenik gradonačelnika Grada Knina)  

19. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa socijalnih davanja na području Grada 

Knina za 2020. godinu 

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

                         pročelnice Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene   

                         djelatnosti) 

20. Prijedlog Izmjena Programa Općih javnih potreba u predškolskom odgoju, 

školstvu i visokom obrazovanju na području Grada Knina za 2020. godinu 

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

                         pročelnice Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene   

                         djelatnosti) 

21. Prijedlog Izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture na području 

Grada Knina za 2020. godinu 

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

                           Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne   

                           poslove i zaštitu okoliša) 

22. Prijedlog Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Grada Knina za 2020. godinu 

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

                           Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne   

                           poslove i zaštitu okoliša) 

23. Prijedlog Odluke o jednokratnoj financijskoj pomoći poslovnim subjektima 

namijenjenoj ublažavanju posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa 

(COVID-19) 

(Izvjestitelj: Joško Nedoklan, službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika 

                     Upravnog odjela za programe EU, gospodarstvo, strateško planiranje i   

                      razvoj, financije, javnu nabavu i naplatu potraživanja) 

24. Prijedlog Odluke o mjerama za ublažavanje posljedica izazvanih epidemijom 

bolesti COVID-19 na području Grada Knina 

(Izvjestiteljica: Kristina Perić, zamjenica gradonačelnika Grada Knina) 

25. Prijedlog II izmjena i dopuna Proračuna Grada Knina za 2020. godinu  

(Izvjestiteljica: Kristina Perić, zamjenica gradonačelnika Grada Knina) 

26. Prijedlog Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić 

CVRČAK Knin za radnu 2020./2021. godinu 

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

                         pročelnice Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene   

                        djelatnosti) 

27. Prijedlog Odluke o visini sudjelovanja roditelja u cijeni pružanja-korištenja 

usluga Dječjeg vrtića CVRČAK Knin 

 (Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za priv.obavljanje poslova  
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                         pročelnice Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene  

                         djelatnosti) 

28. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu 

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

                           Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne    

                           poslove i zaštitu okoliša) 

29. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o komunalnoj naknadi 

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

                           Upravnog  odjela za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne  

                           poslove i zaštitu okoliša) 

30. Prijedlog Odluke o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada 

Knina za 2020. godinu 

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

                           Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne   

                           poslove i zaštitu okoliša) 

31. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o određivanju imena ulica i trgova na 

području Grada Knina 

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

                          Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne                 

                          poslove i zaštitu okoliša) 

32. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pravilima za izbor članova 

vijeća mjesnih odbora na području Grada Knina 

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

                         pročelnice Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene   

                         djelatnosti) 

33. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Komunalnom poduzeću d.o.o. Knin, 

Trg Oluje 9, na Ugovor o podjeli s preuzimanjem  

 (Izvjestitelj: Marijo Ćaćić, zamjenik gradonačelnika Grada Knina) 

34. Prijedlozi Odluka o dodjeli priznanja Grada Knina za 2020. godinu 

(Izvjestitelj: dr. sc. Marko Jelić, predsjednik Odbora za javna priznanja Grada Knina) 

35. Vijećnička pitanja 

 

Točka 1.  

Prijedlog Statuta Kninskog muzeja Knin  

 Dr.sc. Zlatko Ćesić, ravnatelj Kninsko muzeja Knin je obrazložio prijedlog Statuta.  

Statut Kninskog muzeja je u ožujku o.g. usvojen na Upravnom vijeću Kninskog muzeja te 

dostavljen osnivaču na prethodnu suglasnost. Preambula Statuta se mijenja radi usklađivanja s 

izmjenama i dopunama Zakona o ustanovama i Zakona o muzejima. Pravno uporište je u 

članku 44. Zakona o ustanovama i članku 24. Zakona o muzejima. U roku od 120 dana od 

dana stupanja Zakona, a Zakon je stupio na snagu još 2018 godine, potrebno je izvršiti 

usklađenje Statuta. Ostali razlozi je izmjena adrese koja je drugačije od one koja je upisana u 

sudskom registru.  

 Odbor za Statut, Poslovnik i propise nije imao primjedbi.  

 Vijećnik Nenad Tisaj po njegovom ovo postaje sapunica, možda će tako i ostati. A po 

njemu je i odgovornost na gradonačelniku i na Upravnom vijeću, a ne samo ravnatelju, a bez 

Statuta je raspisan natječaj za ravnatelja, koji je po njemu nezakonit i stav HDZ je da ostaju 

pri svom od ranije te  je tražio da se ova točka povuče.  

 Vijećnica Marija Ćurić je rekla da joj smeta čl. 18. Nadzorni odbor ima pet članova, a 

da tri člana imenuje gradonačelnika i ne vidi smisao da dolazi na Gradskog vijeće, smatra da 

je to većina.  

 Gradonačelnik je odgovorio da je Zakon odredio da gradonačelnik imenuje tri člana. 
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 Sedam glasova (7) za, osam glasova (8) protiv i jedan glas suzdržan (1) nije usvojen 

prijedlog Statuta Kninskog muzeja Knin i prijedlog čini sastavni dio ovog Zapisnika.  

 

 

Točka 2.  

Prijedlog Poslovnika o izmjenama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Knina  

 Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za obavljanje poslova pročelnika je 

obrazložila prijedlog Poslovnika. Na snagu je stupio Zakon o izmjenama i dopuna Zakona o 

lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi te su jedinici lokalne samouprave dužne 

uskladiti svoje akte. Izmjena se odnosi na izmjenu riječi: „središnje tijelo državne uprave 

nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu“ u određenom padežu zamjenjuju se 

riječima: „tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu(regionalnu) samoupravnu“. 

Izmjene i dopune se najvećim dijelom odnose na postupka nadzora zakonitosti općih akata, 

koje je do sada u obavljao ured državne uprave a stupanjem novog Zakona nadzor zakonitosti  

akata obavlja tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.  

 Odbor za Statut, Poslovnik i propise nije imao primjedbi.  

 Rasprave nije bilo.  

 Jednoglasno je usvojen prijedlog Poslovnika o izmjenama Poslovnika Gradskog vijeća 

Grada Knina i čini sastavni dio ovog Zapisnika.  

 

Točka 3.  

Godišnje izvješće o izvršenju Programa javnih potreba udruga civilnog društva  

na području Grada Knina za 2019. godinu  

 Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za obavljanje poslova pročelnika je 

obrazložila Izvješće. Gradsko vijeće Grada Knina  na 17. sjednici održanoj dana 14. prosinca 

2018. godine usvojilo je Program javnih potreba udruga civilnog društva na području Grada 

Knina za 2019. godinu, kojim Programom je predviđen ukupan iznos sredstava od 545.000,00 

kuna, i to: za redovnu djelatnost Gradskog društva Crveni križ Knin predviđen je iznos od 

100.000,00 kuna, za braniteljske udruge predviđen je iznos od 60.000,00 kuna, za udruge 

civilnog društva neprofitnog karaktera iz raznih oblasti djelovanja predviđen je iznos od 

360.000,00 kuna, za aktivnosti udruga oko obilježavanja obljetnice Vukovara predviđen je 

iznos od 15.000,00 kuna, za financiranje projekata kojima se potpomaže i doprinosi 

poboljšanju života osoba s invaliditetom, poteškoćama u razvoju i slično, predviđen je iznos 

od 10.000,00 kuna. Cjelokupni Program javnih potreba udruga civilnog društva na području 

Grada Knina za razdoblje  I-XII 2019. godine izvršen  je s 99,67 %, iz čega proizlazi da Grad 

Knin uredno ispunjava svoje obveze.  

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

primjedbi. 

Vijećnik Marinko Tokmakčija je imao primjedbu na stavku pomoć u kući čija je 

realizacija 60%, te ukazao na stavku pomoć invalidne osobe nula posto, da se ta stavka 

izbriše. 

 Većinom glasova za (15), jedan glas protiv (1) i nitko suzdržan, usvojeno je godišnje 

izvješće o izvršenju Programa javnih potrebna udruga civilnog društva na području Grada 

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

 

Točka 4.  

Godišnje izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na  

području Grada Knina za 2019. godinu  

Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za obavljanje poslova pročelnika je 

obrazložila Izvješće. kulturi na području Grada Knina za 2019. godinu te je ukupan iznos 

sredstava predviđen Programom iznosio 1.200.000,00 kuna. Prvim izmjenama i dopunama 
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Programa usvojenim na 27. sjednici, te drugim izmjenama i dopunama Programa usvojenima 

na 29. sjednici Gradskog vijeća ukupan iznos Programa javnih potreba u kulturi povećan je na 

iznos od 2.074.000,00 kuna, na način da su uvećana sredstva za kulturne priredbe s planiranih 

100.000,00 na 200.000,00 kuna, planirana sredstva za obilježavanje Dana Grada i ostalih 

blagdana uvećana su za 50.000,00 kuna i na kraju su iznosila 250.000,00 kuna, ukupna 

sredstva za obilježavanje obljetnice „Oluje“ s prvotno planiranih 550.000,00 kuna uvećana su 

za 44.000,00 kuna i na kraju su iznosila 594.000,00 kuna, dok su sredstva za obilježavanje 

božićnih i novogodišnjih blagdana povećana sa 100.000,00 kuna na iznos od 400.000,00 kuna 

uz dodanu novu stavku za najam opreme koja je iznosila ukupno 350.000,00 kuna i na kraju, 

planirana sredstva u iznosu od 150.000,00 kuna za arheološka istraživanja na lokalitetu 

Kapitul kod Knina, kojim su provedena revizijska istraživanja na do sada otkrivenim ostacima 

kninske katedrale Sv. Bartolomeja iz 13. stoljeća i dijela sjevernih obrambenih zidova te 

novootkrivenih južnih i zapadnih fortifikacija, kao i izrada 3D modela katedrale, uvećana su 

za 30.000,00 kuna, slijedom čega su Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu, za tu 

namjenu, uplaćena sredstva u ukupnom iznosu od 180.000,00 kuna.  

Cjelokupni Program u 2019. Godini izvršen je s 94,97%, iz čega proizlazi da Grad Knin 

uredno ispunjava svoje obveze.  

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

primjedbi. 

 Većinom glasova za (15), jedan glas protiv (1) i nitko suzdržan usvojeno je godišnje 

izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Knina za 2019. 

godinu i čini sastavni dio ovog Zapisnika.  

 

Točka 5.  

Godišnje izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na  

Području Grada Knina za 2019. godinu  

Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za obavljanje poslova pročelnika je 

obrazložila Izvješće. Gradsko vijeće Grada Knina  na 17. sjednici održanoj dana 14. prosinca 

2018. godine donijelo je Program javnih potreba u sportu na području Grada Knina za 2019. 

godinu ukupne vrijednosti 946.800,00 kuna. Prvim izmjenama i dopunama Programa 

usvojenim na 27. sjednici, te Drugim izmjenama i dopunama Programa usvojenima na 29. 

sjednici Gradskog vijeća, ukupan iznos Programa javnih potreba u sportu povećan je na iznos 

od 970.800,00 kuna, na način da su uvećana sredstva za izvanredne troškove nastale po 

osnovu ostvarenih iznimnih rezultata u sportskim aktivnostima za 20.000,00 kuna, s 

planiranih 20.000,00 kuna povećana su na 40.000,00 kuna te je planirani iznos od 30.000,00 

kuna za nagrade po osnovu ostvarenih iznimnih rezultata u sportu za pojedince i sportske 

kolektive uvećan za 4.000,00 kuna i na kraju je iznosio 34.000,00 kuna. U siječnju 2019. 

godine zaključen je Ugovor o sufinanciranju temeljem kojega  su sredstva u iznosu od 

550.000,00 kuna uplaćena na račun Zajednice sportova Grada Knina, koja je zatim sa 

sportskim udrugama s područja Grada Knina zaključila Ugovore o sufinanciranju programa i 

projekat, a koja je i zadužena za praćenje izvršenja istih. Osigurana su sredstva za sportske 

stipendije, a indeks izvršena je 97,22% i čega se vidi da Grad uredno ispunjava svoje obveze.  

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

primjedbi. 

 Većinom glasova za (15), jedan glas (1) protiv i nitko suzdržan usvojeno je Godišnje 

izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Grada Knina za 2019. 

godinu i čini sastavni dio ovog Zapisnika.  

 

Točka 6.  

Godišnje izvješće o izvršenju Programa socijalnih davanja na  

Području Grada Knina za 2019. godinu 
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Gradsko vijeće Grada Knina na 17. sjednici održanoj dana 14. prosinca 2018. godine 

donijelo je Program socijalnih davanja području Grada Knina za 2019. godinu ukupne 

vrijednosti 1.926.000,00 kuna. Nakon Prvih izmjena i dopuna Programa usvojenim na 27. 

sjednici te Drugih izmjena i dopuna Programa usvojenima na 29. sjednici, ukupan iznos 

Programa iznosio je ukupno 1.815.950,00 kuna. Korekcije Programa kroz Prve i druge 

izmjene odnosile su se na smanjenje iznosa za jednokratne pomoći za novorođenu djecu, 

povećanje iznosa za stipendije i školarine, dodana je nova stavka za pomoć obiteljima i 

kućanstvima kao refundacija za nabavu radnih bilježnica te je umanjen iznos za ogrjev. 

Program je realiziran s 94,63%, iz čega je vidljivo da Grad ispunjava svoje obveze.  

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

primjedbi 

Vijećnik Marinko Tokmakčija, ispred Kluba HDZ-a imao je primjedbu na ostvarenje 

stavke pomoć obiteljima i kućanstvima koji indeks 61,60% i smatra da je to mala realizacija, 

te ukazao na stavku pomoć invalidne osobe nula posto, da se ta stavka izbriše. 

Većinom glasova za(15), jedan glas protiv (1) i nitko suzdržan, usvojeno je Godišnje 

izvješće o izvršenju Programa socijalnih davanja na području Grada Knina za 2019. godinu i 

čini sastavni dio ovog Zapisnika.  

 

Točka 7.  

Godišnje izvješće o izvršenju Programa općih javnih potreba u predškolskom odgoju 

i obrazovanju na području Grada Knina za 2019. godinu 

Gradsko vijeće Grada Knina na 17. sjednici održanoj dana 14. prosinca 2018. godine 

donijelo je Program Općih javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu na području 

Grada Knina za 2019. godinu ukupne vrijednosti 1.602.000,00 kuna.  

Prvim izmjenama i dopunama Programa usvojenim na 27. sjednici, te Drugim 

izmjenama i dopunama Programa usvojenima na 29. sjednici ukupan iznos Programa Općih 

javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu umanjen je za iznos od 990.000,00 kuna te 

isti iznosi 612.000,00 kuna. Kroz ovaj Programa sredstva u iznosu od 1.000.000,00 kuna bila 

su osigurana za besplatne udžbenike za osnovnoškolce, ali kako su na kraju udžbenici 

financirani sredstvima iz državnog proračuna, ova sredstva su preusmjerena za druge 

namjene, među ostalim 500.000,00 kuna osigurano je za radne bilježnice osnovnoškolaca 

kroz Socijalni program. Preostale izmjene u Programu tijekom godine odnosile su se na manje 

korekcije u sufinanciranju troškova asistenata u nastavi i troškova prijevoza predškolske djece 

i učenika srednjih škola iz Golubića. Program za cijelu 2019. Godinu je realiziran s 94,15%, 

iz čega je vidljivo da Grad uredno podmiruje sve svoje obveze.  

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

primjedbi 

Raspravne nije bilo.  

 Jednoglasno je usvojeno Godišnje izvješće o izvršenju Programa općih javnih potreba 

u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Grada Knina za 2019. godini i čini sastavni 

dio ovog Zapisnika.  

Točka 8.  

Izvješće o izvršenju Program održavanja komunalne infrastrukturu na  

području Grada Knina za 2019. godinu  

 Ivica Brčina, službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika obrazložio je 

Program. Ovim Programom za 2019. Godinu planirana su sredstva u iznosu od 4.910.000,00 

kuna. Program je realiziran u planiranom opsegu. Za održavanje sustava odvodnje 

amosferskih voda i fontana utrošeno je manje sredstva od planiranih jer je fontana dio godine 

bila izvan funkcije. Od ostalih radova veća sredstva su utrošena na zimsku službu zbog 

nepovoljnih vremenskih prilika krajem 2018. i početkom 2019. Godine, te košnju vegetacije 

uz nerazvrstane ceste. Kroz održavanje javne rasvjete postavljeno je više novih stupova i 
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rasvjetnih tijela u dijelovima Grada bez javne rasvjete i većih broj Led svjetiljki na postojeće 

betonske i drvene stupove. Program je realiziran indeksom od 99,69%.  

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

primjedbi. 

 Rasprave nije bilo.    

 Jednoglasno je usvojen Program održavanja komunalne infrastrukture za područje 

Grada Knina za 2019. godinu i čini sastavni dio ovog Zapisnika.   

 

Točka 9.  

Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na  

području Grada Knina za 2019. godinu  
 Ivica Brčina, službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika obrazložio je 

Program. U prosincu 2018. godine usvojen je Program građenja komunalne infrastrukture na 

području Grada Knina za 2019. godinu u iznosu od 4.444.400,00 kuna. U dijelu Programa 

koji se odnosi na uređenje/asfaltiranje ukupno je utrošeno 3.086.117,20 kuna za 13 ulica na 

području Grada. Između ostalog završeni su radovi na I. fazi sanacije deponije „Mala 

Promina“ te je ishođena uporabna dozvola za sanirano odlagalište. U drugoj polovici 2019. 

godine završeni su radovi na izgradnji Reciklažnog  dvorišta Knin te je ishođena uporabna 

dozvola. Za ovaj Program utrošeno je 4.378.189,29 kuna što je ukupna realizacija iznosila 

98,51%.  

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

primjedbi. 

 Rasprave nije bilo.    

 Većinom glasova za usvojeno je izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne 

infrastrukture na području Grad Knina za 2019. godinu i čini sastavni dio ovog Zapisnika.  

 

Točka 10.  

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Knina za 2019. godinu 

 Kristina Perić, zamjenica gradonačelnika Grada Knina je obrazložila godišnji izvještaj.  

Istaknula je između ostalog. U razdoblju od siječnja do prosinca 2019. godine ostvareni su 

prihodi u iznosu od 63.634.494,72 kuna, a rashodi i izdaci 55.358.443,44 kuna što rezultira 

viškom prihoda od 8.294.287,67 kuna. Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 

62.554.118,35 kuna, a rashodi i izdaci u iznosu od 46.691.638,09 kuna što rezultira viškom 

prihoda poslovanja od 15.862.480,26 kuna. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 

ostvareni su u iznosu od 1.080.376,37 kuna, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 

iznosu od 8.666.805.,35 kuna iz čega proizlazi manjak u iznosu od 7.586.428,98 kuna. Primici 

od nefinancijske imovine i zaduživanja ostvareni su u iznosu od 18.236,39 kuna dok izdaci za 

financijsku imovinu i otplate zajmova nije bilo te je ostvaren višak u iznosu od 18.236,39 

kuna. Grad Knin je 2019. godine završio s viškom prihoda od 8.276.051,28 kuna te kad se 

tom pribroji višak prenesen iz prethodnih godina u iznosu od 2.433.970,00 kuna, te se 

pridodaje višku, grad raspolaže s 10.728.257,67 kuna.   

 Odbor za proračun i financije nije imao primjedbi.  

 Vijećnik Marinko Tokmakčija je konstatirao kako je Grad u plusu i da Grad ne zna 

potrošiti novce. Treba ulagati u projekte, te kako bi se ti isti novci vratili Gradu. Ili po njemu 

višak se ne zna potrošiti.  

 Većinom glasova za(15), jedan glas (1) protiv, usvojen je Godišnji izvještaj o 

izvršenju Proračuna Grada Knina za 2019. godinu i čini sastavni dio ovog Zapisnika.  

 

Točka 11.  

Izvješće o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu kapitala Grada Knina 

za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine 
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 Kristina Perić, zamjenica gradonačelnika Grada Knina je obrazložila točku. Grad Knin 

se u ovom izvještajnom razdoblju dugoročno zadužio za 5.861.000,00 kuna, temeljem 

potpisanom ugovora o kreditu s Hrvatskom bakom za obnovu i razvitak za potrebe Projekta 

modernizacije javne rasvjete na području Grada Knina i to na rok od 10 godina. Sama 

realizacija kredita je bila u ožujku 2020. godine, jer je u ugovor određeno da se kredit aktivira 

tek po završetku provedbe Projekta modernizacije javne rasvjete, te obveze Grada teku od 

ožujka o.g.  

 Odbor za proračun i financije nije imao primjedbi.  

 S osam (8) glasova za, devet (9) glasova protiv, nitko suzdržan, nije usvojeno Izvješće 

o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu kapitala Grada Knina za razdoblje od 1. siječnja 

do 31. prosinca 2019. godine i Izvješće čini sastavi dio ovog Zapisnika.   

  

Točka 12.  

Izvješće o trošenju sredstva proračunske pričuve Grada Knina  

Za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine  

 Kristina Perić, zamjenica gradonačelnika Grada Knina obrazložila je točku. Sukladno 

ovlastima iz članka 13. Odluke o izvršenju Proračuna grada Knina za 2019. godinu u 

razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine, gradonačelnik nije trošio sredstva 

proračunske pričuve.  

 Odbor za financije i proračun nije imao primjedbi.  

 Rasprave nije bilo.  

 Jednoglasno (16) je usvojeno izvješće o trošenju proračunske pričuve Grada Knina za 

razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine i čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

Točka 13.  

Izvješće o danim jamstvima i izdacima po jamstvima Grada Knina za razdoblje od  

1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine  

 

Kristina Perić, zamjenica gradonačelnika Grada Knina obrazložila je točku. Grad Knin u 

razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine nije davao jamstva te nije imao izdataka 

po navedenom osnovu.  

Odbor za financije i proračun nije imao primjedbi. 

Rasprave nije bilo.  

Jednoglasno (16) je usvojeno izvješće o danim jamstvima i izdacima po jamstvima Grada 

Knina za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine i čini sastavni dio ovog 

Zapisnika.  

 

Točka 14.  

Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Knina za 2019. godinu  

Kristina Perić, zamjenica gradonačelnika Grada Knina obrazložila je točku. Grad Knin 

je u 2019. godini ostvario višak prihoda poslova u iznosu od 14.552.292,00 kuna, manjak 

prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 6.977.651,00 kuna te višak primitaka od 

financijske imovine u iznosu od 18.236,00 kuna, što daje ukupni višak u iznosu od 

7.592.877,00 kuna, a kumulirao je i višak iz prethodnih godina u iznosu od 2.433.970,00 kuna 

te grad raspolaže s viškom od 10.026.847,00 kuna. Višak prihoda ostvaren je kao rezultat više 

ostvarenih prihoda poslovanja u odnosu na izvršene rashode. Manjak je rezultate manje 

ostvarenih prihoda od prodaje gradske imovine i znatno većih ulaganja u građevinske i ostale 

objekte. Viškom primitka od financijske imovine pokrit će se do manjak prihoda od 

nefinancijse imovine u iznosu od 18.236,00 kuna, a ostatak manjka od nefinancijske imovine 

u iznosu od 6.959.415,0 kuha pokrit će se viškom prihoda poslovanja.  

Rasprave nije bilo.  
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Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za financije i proračun nisu imali 

primjedbi.  

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

Prijedlog Oluke o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Knina za 2019. godinu i čini sastavni 

dio ovog Zapisnika.  

 

Točka 15.  

Izvješće o radu gradonačelnika Grada Knina za razdoblje srpanj-prosinac 2019. godinu  

Gradonačelnik Grada Knina dr.sc. Marko Jelić podnio je izvješće o radu 

gradonačelnika za razdoblje od srpnja do prosinca 2019. godine. Iz izvješća je vidljivo da je 

Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Knina ukinut je 

Upravni odjel za financije, gospodarstvo i EU fondove, njegove poslove preuzeo je 

novoustrojeni Upravni odjel za programe Europske unije, gospodarstvo, strateško planiranje i 

razvoj, financije, javnu nabavu i naplatu potraživanja. Novoustrojeni upravni odjel također je 

iz Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti preuzeo poslove javne 

nabave iz nadležnosti svih upravnih tijela i financijske poslove u vezi s ustanovama kojih je 

Grad osnivač, te dio poslova iz Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne, 

imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša koji se odnose na poslove evidencije i naplate 

potraživanja. 

Odbor za Statut, Poslovnik i propise nije imao primjedbi.  

Rasprave nije bilo.  

Većinom glasova za (10), tri (3) glasa protiv i tri (3) glasa suzdržana usvojeno je 

izvješće o radu gradonačelnika Grada Knina za razdoblje srpanj-prosinca 2019. godine i čini 

sastavi dio ovog Zapisnika.  

 

Točka 16.  

Prijedlog Programa potpora gospodarstvu Grada Knina za razdoblje 

2020. -2022. godine  

 Joško Nedoklan, službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika, obrazložio je 

prijedlog Programa. Grad Knin ovim prijedlogom želi potaknuti stvaranje pozitivnog 

gospodarskog ozračja, a u cilju poticanja otvaranja novih gospodarskih subjekata i 

poboljšanje postojećih uvjeta rada poduzetnika koji posluju u gradu Kninu. Navedena potpora 

ide kroz 5 mjera i to: potpora novoosnovanim gospodarskim subjektima, potpora za 

podmirenje troškova stručnog osposobljavanja, polaganja stručnog i majstorskog ispita, 

potpora poduzetnicima za sudjelovanje na sajmovima i izložbama, potpora za nabavu nove 

opreme te za uređenje i adaptaciju prostora u kojem se obavlja djelatnost i potpora za izradu 

prijavne dokumentacije za projekte koji će se financirati iz EU i nacionalnih sredstava. Iznos 

za ovu potporu planiran je u Proračunu Grada Knina za 2020. godinu.  

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

primjedbi.  

 Rasprave nije bilo.  

 Jednoglasno (14) je prihvaćen prijedlog Programa potpora gospodarstvu Grada Knina 

za 2020. godini i čini sastavni dio ovog Zapisnika.  

 

Točka 17.  

Prijedlog Programa potpora razvoju turističke ponude na  

području Grada Knina u 2020. godini  

 Joško Nedoklan, službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika, obrazložio je 

prijedlog Programa. Ovim Programom želi se potaknuti razvoj turističke ponude na području 

Grada Knina u 2020 .godini stvaranjem pozitivnog ozračja i direktne pomoći razvoju turizma 

i turističke ponude u Gradu Kninu. Iznos potpore osiguran u programu iznosi 200.000,00 
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kuna. Mjere se odnose za 4 potpore i ti: potpora za izgradnju bazena, potpora za poboljšanje 

uvjeta postojeće kategorizacije, potpora pokretanju obavljanja ugostiteljske djelatnosti na 

postojećem obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i potpora za pružanje ugostiteljskih 

usluga u domaćinstvu. Također je važno naglasiti d Grad za svaku od mjera odobrava 

bespovratna sredstva od 70% prihvatljivih i dokumentiranih troškova, a maksimalan iznos 

potpore po zahtjevu je do 25.000,00 kuna.  

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

primjedbi.  

 Raspravne nije bilo.  

 Jednoglasno (17) je usvojen prijedlog Programa potpora razvoju turističke ponude na 

području Grada Knina za 2020. godinu i čini sastavni dio ovog Zapisnika.  

 

Točka 18.  

Prijedlog Programa potpora poljoprivredi na području Grada Knina  

za 2020. -2023. godinu  

Marijo Ćaćić, zamjenik gradonačelnika, obrazložio je potporu. Ovim programom 

utvrđuju se aktivnosti u poljoprivredi u trogodišnjem razdoblju od 2020.-2023. godinu u koje 

će se dodijeliti bespovratna novčana sredstva male vrijednosti. Potpora se odnosi na potpore 

mladim poljoprivrednicima, potpora očuvanju i proširenju stočnog fonda, potpora očuvanju 

pčelinjeg fonda, potpora razvoju poljoprivrednih gospodarstva, potpora izradi prijavne 

dokumentacije za projekte koji će se prijavljivati za sredstva EU fondova i potpora ulaganju u 

preradi vlastitih poljoprivrednih proizvoda na poljoprivrednom gospodarstvu.  

Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za financije i proračun nemaju primjedbi.  

Vijećnica Marija Ćurić je upitala da li će biti kakvih sankcija prema tim ljudima koji 

ne realizaciju potpore. Zamjenik je odgovori da potpore nisu socijalne.  

Većinom glasova za (16), nitko protiv i jedan glas (1) suzdržan usvojen je prijedlog 

Programa potpora poljoprivredi na području Grada Knina za 2020.-2023. godinu i čini 

sastavni dio ovog Zapisnika.  

Točka 19.  

Prijedlog Izmjena i dopuna Programa socijalnih davanja na području Grada 

 Knina za 2020. godinu  

Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za obavljanje poslova pročelnika, 

obrazložila je izmjene i dopune. Gradsko vijeće Grada Knina je u prosincu 2019. godine 

donijelo Program socijalnih davanja na području Grada Knina za 2020. godinu u ukupnom 

iznosu od 2.873.000,00 kuna. Ovim predloženim izmjenama povećava se iznos za 100.000,00 

kuna, a odnosi se na dopunu novom stavkom – Isplata stipendija za liječnike specijalizante, te 

je ukupan iznos 2.973.000,00 kuna.  Kninska bolnica je od strateškog značaja, ne samo za 

grad Knin nego i za šire područje. Grad Knin nije vlasnik bolnice, ali u svom proračunu je 

osigurao sredstva za stipendiranje specijalizanata, kao preduvjet za očuvanje i za opstanak 

radnih mjesta i same bolnice. Kroz ove izmjene osigurat će se 5 stipendija za liječnike 

specijalizante. 

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

primjedbi.  

 Rasprave nije bilo.   

 Većinom glasova za, nitko protiv i jedan (1) glas suzdržan usvojen je prijedlog 

izmjena i dopuna Programa socijalnih davanja na području Grada Knina za 2020. godinu i 

čini sastavni dio ovog Zapisnika.  

 

 

Točka 20.  

Prijedlog izmjena Programa općih javnih potreba u predškolskom odgoju, školstvu  
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i visokom obrazovanju na području Grada Knina za 2020. godinu  

 Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za obavljanje poslova pročelnika, 

obrazložila je izmjene i dopune. Gradsko vijeće je u prosincu 2019. usvojilo Program općih 

javnih potreba u predškolskom odgoju, školstvu i visokom  obrazovanju na području Grada 

Knina za 2020. godinu u ukupnom iznosu od 1.145.000,00 kuna. U okviru ovog programa 

predviđena je stavka Donacija za školstvo u ukupnom iznosu od 300.000,00 kuna za potrebe 

financiranja programa i projekata osnovnih i srednjih škola na području Grada Knina. 

Predloženim izmjenama planirani iznos se umanjuje za 100.000,00 kuna iz razloga što su 

navedena sredstva utrošena za renoviranje sportske dvorane Osnovne škole Domovinske 

zahvalnosti prebačena na Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne i imovinskopravne 

poslove i zaštitu okoliša u kojem.  

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

primjedbi.  

 Rasprave nije bilo.  

 Jednoglasno (16) su usvojene izmjene Programa općih javnih potreba u predškolskom 

odgoju, školstvu i visokom obrazovanju na području Grada Knina za 2020. godinu i čini 

sastavni dio ovog Zapisnika.  

 

Točka 21.  

Prijedlog Izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture na području  

Grada Knina za 2020. godinu  
 Ivica Brčina, službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika obrazložio je 

izmjene. Gradsko vijeće je u prosincu 2019. godine donijelo Program građenja komunalne 

infrastrukture na području Grada Knina za 2020. godinu u iznosu od 12.461.000,00 kuna.  

program građenja za 2020. godinu potrebno je napraviti izmjene. Izmjene se odnose na 

izgradnju mosta preko rijeke Butižnice jer su projektnom dokumentacijom osim sanacije 

obuhvaćeni utvrđivanje obale u dužini cca 11 metara što bi se trebalo refundirati iz troškova 

Hrvatskih voda. Zatim tu je uređenje ulice na Anića glavici, Lašvanski put i Gajeva ulica. 

Uređenje Vrgoračke ulice , proširenje parkinga u Tomislavovoj ulici, te dio programa se 

odnosi za uređenje groblja i izgradnju kapelice s mrtvačnicom. Program će se uvećati za iznos 

od 1.620.000,00 kuna te iznosi 14.081.000,00 kuna.  

Vijećnik Nenad Tisaj je upitao da li je dovoljno 11 metara oko mosta u Raškovićima. 

Da li će Hrvatkse vode pokriti taj trošak. Pročelnik je odgovori da ima dopis od Hrvatskih 

voda u kojemu kažu da će refundirati ta sredstva.  

 Većinom glasova za (15), jedan (1), suzdržan nitko, usvojene su izmjene Programa 

građenja komunalne infrastrukture na području Grada Knina za 2020. godinu i čini sastavni 

dio ovog Zapisnika.  

 

Točka 22.  

Prijedlog izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Grada Knina za 2020. godinu 
Ivica Brčina, službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika obrazložio je 

izmjene. Gradsko vijeće je u prosincu 2019. godine usvojilo Program održavanja komunalne 

infrastrukture na području Grada Knina za 2020. godinu u iznosu od 4.710.000,00 kuna. 

Ovim izmjenama povećava se iznos sredstava za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja 

nerazvrstanih cesta i održavanje javnoprometnih pješačkih površina. Sve te izmjene se 

uvećavaju za 1.150.000,00 kuna te je iznos potreban za ove izmjene uvećan na 5.850.000,00 

kuna.  

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

primjedbi. 

Rasprave nije bilo.  
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Većinom glasova za(13), nitko protiv i jedan (1) glas suzdržan usvojene su izmjene 

Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Knina za 2020. godinu i 

čine sastavni dio ovog Zapisnika.  

 

Točka 23.  

Prijedlog Odluke o jednokratnoj financijskoj pomoći poslovnim subjektima 

Namijenjenoj ublažavanju posljedica izazvanih epidemiju koronavirusa (COVID-19) 

 Joško Nedoklan, službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika je obrazložio 

prijedlog odluke. Radi se o jednokratnoj financijskoj pomoći poslovnim subjektima 

namijenjena za ublažavanje posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa (COVID-19) kao 

mjera Grada Knina za pomoć gospodarstvu na području Grada. Korisnici jednokratne 

financijske pomoći su ugostiteljski objekti svih kategorija, uslužne djelatnosti, i ostali 

poslovni subjekti. Pomoć se ostvaruje temeljem sustava bodovanja koji je baziran na 2 

kriterija, a to su ograničenost poslovanja i kretanja borja zaposlenih. Financijska sredstva će 

se osigurati u drugim izmjenama i dopunama Proračuna.  

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

primjedbi. 

 Vijećnica Marija Ćurić je imala primjedbu da je na način kako je ova odluka pisana, te 

bodovanju,da ju je pisao netko tko nije bio poduzetnik, smatra da se ova točka treba povući i 

doraditi. 

 Većinom glasova za (12), jedan glas (1) protiv i nitko suzdržan usvojena je Odluka o 

jednokratnoj financijskoj pomoći poslovnih subjektima namijenjenoj ublažavanju posljedica 

izazvanih epidemijom koronavirusa (COVID-19) i čini sastavni dio ovog Zapisnika.  

 

Točka 24.  

Prijedlog Odluke o mjerama za ublažavanje posljedica izazvanih epidemijom  

bolesti COVID-19 na području Grada Knina 
 Kristina Perić, zamjenica gradonačelnika, obrazložila je prijedlog odluke. Ovom 

Odlukom propisuju se mjere pomoći usmjerene poslovnim subjektima, a u cilju očuvanja 

radnih mjesta i kontinuiteta isplata plaća poslovnim subjektima na području Grada Knin, koji 

su usljed epidemije bolesti COVID-19 bili u nemogućnosti poslovati i koje su se negativno 

odrazile na cjelokupno gospodarstvo kako na nacionalnom tako i na lokalom nivou. Ovom 

Odlukom poslovni subjekti oslobađaju se plaćanja komunalne naknade za nekretnine koje 

služe za obavljanje poslovanja i svi poslovni prostori u vlasništvu Grada Knina i s Gradom 

imaju sklopljen ugovor oslobađaju se plaćanja zakupnine za mjesece travanj, svibanj i lipanj 

2020. godine. Štekati se oslobađaju plaćanja mjesečne naknade za razdoblje od travnja do 

prosinca 2020. godine.  

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

primjedbi.  

 Rasprave nije bilo.  

 Jednoglasno (12) usvojen je prijedlog Odluke o mjerama za ublažavanje posljedica 

izazvanih epidemijom bolesti COVID-19 na području Grada Knina i čini sastavni dio ovog 

Zapisnika.  

 

Točka 25.  

Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Knina za 2020. godinu  

 Kristina Perić, zamjenice gradonačelnika obrazložila je prijedlog II. izmjena i dopuna 

Proračuna Grada Knina za 2020. godinu. Ukupni rashodi povećani su za 4.586.706,30 kuna i 

to zbog povećanja rashoda na kapitalnim investicijama i tekućim održavanjima te povećanje 

rashoda za potpore u gospodarstvu i poljoprivredi. Ukupni prihodi su smanjeni zbog trenutne 

situacije prouzročene pandemijom te je iznos smanjena prihoda 3.374.120,79 kuna, a 
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smanjenje se odnosi na prihode iz fiskalnog izravnanja te na prihode Grada Knina koje 

ostvaruje od zakupa poslovnih prostora, najma javnih površina te komunalne naknade. U ove 

druge izmjene uključen je i preneseni višak prihoda ostvaren u 2019. godini u iznosu od 

10.728.257,11 kuna.  

 Odbor za financije i proračun nije imao primjedbi.  

 Rasprave nije bilo.  

 Većinom glasova za(12), jedan glas protiv (1), nitko suzdržan usvojene su II. izmjene i 

dopune Proračuna Grada Knina za 2020. godini i čine sastavni dio ovog Zapisnika.  

 

Točka 26.  

Prijedlog Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić 

CVRČAK Knin za radnu 2020./2021. godinu 

 Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za obavljanje poslova pročelnika, 

obrazložila je odluku. Ovom odlukom utvrđuje se način ostvarivanja prednosti upisa djece u 

dječji vrtić, redoslijed, kriterija tj. pravo prvenstva pri upisu, sukladno slobodnom kapacitetu. 

Prednost upisa djece sukladno Zakonu ostvaruju djeca: roditelja žrtava i invalida 

Domovinskog rata, djeca obitelji s troje i više djece, djeca zaposlenih roditelja, djeca s 

teškoćama u razvoju, djeca samohranih roditelja, djeca u udomiteljskim obiteljima, djeca u 

godini prije polaska u osnovu školu i djeca čiji roditelji primaju doplatak za djecu. 

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

primjedbi.  

 Rasprave nije bilo.  

 Jednoglasno (12) je usvojena Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u 

Dječji vrtić Cvrčak Knin za radnu 2020./2021. godinu i čini sastavni dio ovog Zapisnika.  

 

Točka 27.  

Prijedlog Odluke o visini sudjelovanja roditelja u cijeni pružanja 

-korištenja usluga Dječjeg vrtića Knin  
Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za obavljanje poslova pročelnika, 

obrazložila je odluku. Ovom odlukom utvrđuje se visina sudjelovanja roditelja u cijeni 

pružanja-korištenja usluga dječjeg vrtića Cvrčak Knin. Roditelji-korisnici usluga će plaćati: 

500,00 kn za 10-satni program, 300,00 kn za 5,5-satni program, dodatak od 20% na iznos 

mjesečne usluge za 5,5-satni program koji provodi dodatan program, 50% od osnovne cijene 

programa za skraćeni boravak. Samohranim roditeljima i roditeljima čija ukupna primanja u 

obitelji ne prelaze 1.400,00 kn po jednom članu obitelji, cijena korištenja usluga dječjeg vrtića 

umanjuje se za 1/3 (jednu trećinu) te će isto iznositi: 335,00 kn za 10-satni program, 200,00 

kn za 5,5-satni program, 240,00 kn za 5,5-satni program s dodatkom od 20% koji provodi 

dodatan program. Roditelji – korisnici usluga koji imaju dvoje ili više djece upisanih u Dječji 

vrtić sudjeluju u plaćanju mjesečne cijene usluge na sljedeći način: za 1. dijete puni iznos, za 

2. dijete 50 % od punog iznos i za 3. dijete i za svako sljedeće dijete roditelj se oslobađa 

plaćanja mjesečne usluge. 

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

primjedbi.  

Rasprave nije bilo.  

Jednoglasno (11) je usvojena Odluka o visini sudjelovanja roditelja u cijeni pružanja-

korištenja usluga Dječjeg vrtića Cvrčak Knin i čini sastavni dio ovog Zapisnika.  

 

Točka 28.  

Prijedlog Odluke o dopunu Odluke o komunalnom doprinosu  

 Ivica Brčina, službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika, obrazložio je 

odluku. Gradsko vijeće je u siječnju 2019. godine donijelo Odluku o komunalnom doprinosu, 
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sukladno Zakon o komunalnom gospodarstvu. U kojemu se uređuju pitanja komunalnog 

doprinosa kao novčanog javnog davanja koje se koristi za financiranje građenja i održavanja 

komunalne infrastrukture. Stoga se predlaže dopuna Odluke o komunalnom doprinosu da se 

doda stavak 3. koji glasi: „u slučaju nastupanja posebnih okolnosti, utvrđenih u stavku 2. čl. 

95. Zakona o komunalnom gospodarstvu, dio naplaćenih sredstava komunalnog doprinosa 

koristiti će se i za druge namjene različite od namjene propisanih prethodnim stavkom ovog 

članka Odluke o komunalnom doprinosu.“ 

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

primjedbi. 

Rasprave nije bilo.  

Jednoglasno (11) je usvojen prijedlog Odluke o dopunu Odluke o komunalnom 

doprinosu i čini sastavni dio ovog Zapisnika.  

 

Točka 29.  

Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o komunalnoj naknadi 

Ivica Brčina, službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika, obrazložio je 

odluku. Gradsko vijeće je u siječnju 2019. godine donijelo Odluku o komunalnoj naknadi 

sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu u kojemu se uređuju pitanja komunalne 

naknade, kao prihod proračuna jedinica lokalne samouprave koji s koristi za financiranje 

održavanja i građenja komunalne infrastrukture, financiranje građenja i održavanja objekata 

predškolskog, školskog, zdravstveni i socijalnog sadržaja, javnih građevina sportske i kulture 

namjene te poboljšanje energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu Grada Knin. Dopuna se 

odnosi na članka 11. Odluke n način da se propisuje da za poslovne prostore u kojima se ne 

obavlja poslovna djelatnost, koeficijent namjene iznos 1,00 sve do početka obavljanja 

djelatnosti, a koji je najniži propisani koeficijent za stambeni objekt, s obzirom da se radi o 

poslovnim prostorima koji nisu u funkciji.  

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

primjedbi. 

Rasprave nije bilo. 

Jednoglasno (12) je usvojen prijedlog Odluke o dopunama Odluke o komunalnoj 

naknadi i čini sastavi dio ovo Zapisnika.  

 

Točka 30.  

Prijedlog Odluke o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu 

Grada Knina za 2020. godinu 

 Ivica Brčina, službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika, obrazložio je 

odluku. Ovom odlukom donosi se plan upravljanje imovinom u vlasništvu Grada Knina za 

2020. godinu. Plan je sastavni dio odluke. Planom se podrazumijeva upravljanje imovinom, 

pronalaženje optimalnih rješenja koja će dugoročno očuvati imovinu i interese Grada Knina, 

učinkovito upravljanje imovinom, koje bi trebalo poticati razvoj gospodarstva i stabilnost, te 

istodobno pridonositi boljoj kvaliteti života svih građana Grada. Nadalje je rekao da se u 

2020. godinu planira ustrojiti registar imovine, koji će omogućiti uspostavu cjelovite i 

sistematizirane evidencije svih oblika imovina u vlasništvu Grada. 

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

primjedbi. 

Rasprave nije bilo. 

Jednoglasno (12) je usvojen prijedlog Odluke o dopunama Odluke o komunalnoj 

naknadi i čini sastavi dio ovo Zapisnika.  

 

Točka 31. 

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o određivanju imena ulica i trgova 
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na području Grada Knina  
Ivica Brčina, službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika, obrazložio je 

odluku. Još davne 2011. godine donesena je odluka o određivanju imena ulica i trgova na 

području Grada Knina koja je kasnije imala određene izmjene i dopune. Kako je zbog 

pogreške u bazi podataka Državne geodetske uprave koja je nastale prilikom popisa 

stanovništva 2011. godine na način da se u njihovim službenim evidencijama u naselju 

Polače: Radulovići, MIlivojevići, Mirkovići i Đuri vode nazivi „nema imena-ime ulice“. Radi 

ispravne navedene pogreške i usklađivanja služenih podataka potrebno je napraviti 

odgovarajuće izmjene Odluke o određivanju imena ulica i trgova na području Grada Knina. 

Uz to je uvršeno još četiri nove ulice a to su: Podinarje-Maglovi, Podinarje-Baše, Podinarje-

Vučkovići i Brezovac.  

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

primjedbi. 

Rasprave nije bilo. 

Jednoglasno (12) je usvojen prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o određivanju imena 

ulica i trgova na području Grada Knina i čini sastavni dio ovog Zapisnika.  

 

Točka 32.  

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pravilima za izbor  

Članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Knina  

Sanda Petrović Brnić,  službenica ovlaštena za obavljanje poslova pročelnika, 

obrazložila je odluku. Ovom odlukom mijenjaju se odredbe članka 13., 29, 42, i 78. i dodaju 

novi stavci i podstaci u kojima se mijenja i glase: 30 potpisa birača u mjesnom odbor s do 

2500 birača, 30 potpisa birača u mjesnom odboru s više od 2500 do 4000 birača i 50 potpisa 

birača u mjesnom odboru s više od 4000 birača. Podatke o potrebno broju potpisa birača 

objavit će Izborno povjerenstvo na Internet stranici Grada, a na temelju prethodno dobivenih 

podatak od nadležnog tijela. Broj članova vijeća mjesnog odbora uključujući i predsjednika 

određuje se prema broju birača.  

Odbor za Statut, Poslovnik i propise nije imao primjedbi.  

Rasprave nije bilo.  

Jednoglasno (14) je usvojen prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 

pravilima za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Knina i čini sastavni dio 

ovog Zapisnika.  

 

Točka 33. 

Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Komunalnom poduzeću d.o.o. Knin,  

Trg Oluje 9, na Ugovor o podjeli s preuzimanjem 

 Marijo Ćaćić, zamjenik gradonačelnik, obrazložio je prijedlog. Komunalnom 

poduzeću d.o.o. Knin povjereni su poslovi opskrbe pitkom vodom i odvodnje i pročišćavanje 

otpadnih voda. Polazeći od zakonske regulative, propisano je da je temeljni zadatak društva za 

povjerene djelatnosti obavljaju kao javnu službu, na način da se osigura trajno i kvalitetno 

obavljanje djelatnosti opskrbom pitkom vodom, održavanje komunalnih vodnih objekata i 

uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti, Komunalno društvo Biskupija ne ispunjava 

zakonske propisane uvjete, te su se stekli opravdani i utemeljeni razlozi za sklapanje ugovora 

o podjeli s preuzimanjem između Komunalnog poduzeća Knin d.o.o. kao društvo 

preuzimatelji i Komunalno društvo Biskupija d.o.o. Biskupija kao društvo koje se dijeli. 

Komunalno poduzeće Knin d.o.o. kao preuzimatelj, preuzima dio imovine društva 

Komunalno poduzeće Biskupija d.o.o. uključivo i dva zaposlenika, a sve u skladu s izrađenim 

zaključenim izvještajem o financijskom položaju, diobenom izvještaju o financijskom 

položaju i početnom izvještaju o financijskom položaju društva u postupku podjele s 

preuzimanjem, koji su sastavni dio ugovora i iz njih je vidljivo koji su do imovine i obveze 
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ostati u društvu koje se dijeli, a koji dio imovine i obveza preuzimatelj nakon provedene 

podjele.  

 Odbor za Statut, Poslovnik i propise nije imao primjedbi. 

 Vijećnik Marinko Tokmakčija je svjestan je da razlozi za spajanje postoje, koliko to 

financijski košta, što naše poduzeće dobiva. Odgovorio je zamjenik graodnačelnika da nema 

nikakvih troškova, i da nema razloga da cijena komunalnih usluga raste.  

 Jednoglasno (13) je usvojen prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Komunalnom 

poduzeću d.o.o. Knin, Trg Oluje 9, na Ugovor o podjeli s preuzimanjem i čini sastavni dio 

ovog Zapisnika.  

 

Točka 34. 

Prijedlozi Odluka o dodjeli priznanja Grada Knina za 2020 godinu  

Dr.sc. Mako Jelić, gradonačelnik, obrazložio je prijedlog odluka. Grad Knin je 

raspisao javni poziv za dodjelu priznanja Grada Knina za 2020. godinu. Javna priznanja 

dodjeljuju se zaslužnim pojedincima, građanima ili društvima. Javna priznanja Grada su 

Počasni građanin Grada Knina, Nagrada Grada Knina za životno djelo, Plaketa Grada Knina i 

Grb Grada Knina. Odbor za javna priznanja je zasjedao i predložio Gradskom vijeću Grada 

Knina donošenje sljedećih nagrada i priznanja.  

Za Nagradu za životno djelo predložen je dr.s.c Bogdan Cvjetković, prof.emer. umirovljeni 

profesor Agronosmkog fakulteta Svučilišta u Zagrebu – za zapažene rezultate u znanstvenom, 

nastavnom i stručnom radu te promicanju lika i djela Lovre Montija  

Za nagradu Grada Knina predloženi su:  

- Josip Čop, dipl.oec. glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora, za izniman doprinos 

razvoju kninskog sporta i za zapažena ostvarenja u razvoju olimpijskog pokreta.  

- Dr.sc. Zlatko Mateša, predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora, za izniman doprinos 

unapređenju razvoja kninskog sporta i za zapažena ostvarenja u razvoju olimpijskog 

pokreta 

- Ivan Vukić, držani tajnik u Ministarstvu hrvatskih branitelja, za dugogodišnji predani 

rad i suradnju s braniteljskim udrugama s područja Grada Knina u rješavanju 

problema hrvatskih branitelja.  

Za Plaketu Grada Knina predložen je: Petar Čagalj, dr.med.,ravnatelj Doma zdravlja Knin, za 

doprinos liječničkoj struci, odgovoran i savjestan odnos prema pacijentima te dugogodišnji 

predan rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.  

Za Grb Grada Knina predložena je Hrvatska gorska služba spašavanja, za 70-godišnji 

nesebičan rad i doprinos društvenoj zajednici kroz pruženu pomoć, iskazanu humanost i 

hrabrost. 

 Odbor za Statut, Poslovnik i propise nije imao primjedbi.  

 Rasprave nije bilo.  

 Jednoglasno (14) je usvojen prijedlog Odluke o dodjeli priznanja Grada Knina za 

2020. godinu i čini sastavni dio ovog Zapisnika.  

   

Točka 35. 

Vijećnička pitanja  

- Vijećnik Nenad Tisaj  imao upit vezano za radove koji se odvijaju na Kninskoj 

tvrđavi, da li je to vezano za Intervencijski plan, da li su pribavljene sve dozvole, tko 

je napravio elaborat, a pita iz razloga da što se sve radi ne bi se trebala mijenjati vizura 

i da li je sve kao što je preporučeno i propisano. Zamjenik gradonačelnika Marijo 

Ćaćić je odgovorio da su za zahvat na Tvrđavi ishodovane sve dozvole i odobrenja. 

Propisani su svi detalji i uvjeti kako se sanacija treba uraditi. Vijećnik je djelomično 

zadovoljan odgovorom. Upitao je koji su to točno konzervatori odredili i da se može 

pisanim putem odgovoriti.  



18 

 

- Vijećnik Robert Marić je upitao za pročištač koji je ima tehnički pregled 2019. godine, 

a ove godine u veljači je ishodovana uporabna dozvola. Zašto je uložena žalba od 

strane Grada i razloge. Odgovorio je zamjenik gradonačelnik Marijo Ćaćić, rekao da 

je prilikom postupka tehničkog pregleda ukazali da je uređaj ispucan, dijelom je 

potonuo, od 17 točaka na kojem se mjeri slijeganje čak je 12  točaka prelazi 

predviđeno građevinskom dozvolom slijeganje i opravdano se sumnja da li je uređaj 

ispravan. Ministarstvo graditeljstva je poništilo uporabnu dozvolu i vratilo postupak na 

sam početak. Grad traži da se uređaj napravi prema projektu. 

- Vijećnik Josip Bebek je imao dva pitanje. Prvo se odnosilo na postavljanje kamere u 

Trpimirovoj ulici i da li postoji mogućnost da se „ležeći policajci“ uklone jer se stvara 

buka. A drugo pitanje se odnosilo na ukidanje radnih mjesta. Gradonačelnik je 

odgovorio da „ležeći policajci“ postavljeni su na zahtjev stanare te ulice, a postavili su 

iz Županijske ceste koje su i vlasnici. A što se tiče ukidanja radnih mjesta to nema 

veze ni s porijeklom osobe ili nacionalnosti nastala je potreba racionalizirati radna 

mjesta.  

- Vijećnica Maja Deronja je imala upit vezano za Intervencijski plan, prošlo je tri 

godine, do kuda je došla provedba plana. Marijo Ćaćić, zamjenik gradonačelnika je 

odgovorio da se napreduje prema planiranom, projekti se pripremaju i provode. 

Poduzetnički centar je gotova projektna dokumentacija, projekt od oko 27 milijuna 

kuna. Zahvati na Tvrđavi, traženo je da se svi objedine zahvati što je sve usporilo. 

Odabrani su izvođači za te projekte. Projekt Marunuša je odobren i očekuje se 

potpisivanje ugovora.  

- Vijećnik Goran Mrnjavac ima dva pitanja. Prvo pitanje se odnosi na cenzuru u Gradu 

Knin i poduzećima u vlasništvu Grada, ima li je i postoje li neki cenzori koji 

kontroliraju tko šta piše na društvenim mrežama. Pročitao je članak 33. Ustava RH, 

gdje piše da se jamči sloboda mišljenja i zabranjuje se cenzura. Drugo pitanje se 

odnosi na natječaj za izbor ravnatelja Narodne knjižnice Knin, koliko je bilo prijava. 

Na prvo pitanje odgovorio je gradonačelnik i pročitao je odgovor ravnatelja odnosno 

njegovog pretpostavljenog i konstatirao da cenzure nema.  

Na natječaj za ravnatelja Narodne knjižnice  je zatvoren, javila su se dva kandidata, 

imenovano je Povjerenstvo koje će pregledati dokumentacija i utvrditi da li je potpuna 

i donijeli odluku. 

Vijećnik Goran Mrnjavac nije bio zadovoljan odgovorom na prvo pitanje i misli da 

ima pravo na svoje mišljenje.  

 

 

 

 

Završeno u 21.00 sati  

 

 

ZAPISNIK SASTAVILA       POTPREDSJEDNIK  

 

      Lidija Ćurko         Mirko Antunović  

 

 

 

 

 

 

  


