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GRADSKO VIJEĆE  

KLASA: 021-05/20-01/9 

URBROJ:2182/10-01-20-2 

Knin, 23. lipnja 2020. godine  

 

 

Z A P I S N I K  

s 35. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina  

(Audio i video snimanje) 

 

 Sjednica je održana 23. lipnja  2020. godine (utorak), s početkom u 15.30 sati u 

Gradskoj vijećnici u Kninu.    

 Sjednicu je otvorila i istom predsjedavala Vedrana Požar, predsjednica Gradskog 

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

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

 

1. Mirko Antunović     10. Marina Krvavica    

2. Josip Bebek     11. Dragan Miličević  

3. Marjan Blažević     12. Goran Mrnjavac  

4. Marija Ćurić     13. Vedrana Požar  

5. Maja Deronja                14. Marko Sinobad  

6. Veselin Đujić     15. Marko Šešo  

7. Nikolina Grizelj     16.  Nenad Tisaj  

8. Davor Ilić         

9. Robert Marić       

            

 Predsjednica je utvrdila da je na sjednici od ukupno 18 vijećnika Gradskog vijeća 

nazočno 16 vijećnika, vijećnici Marinko Tokmakčija i Marko Vujasinović opravdano su 

odsutni, te je konstatirano da Gradsko vijeće ima kvorum za pravovaljano odlučivanje i 

donošenje odluka.  

 

 Klub HDZ-a je izvijestio Gradsko vijeća da je umjesto Marinka Tokmakčije 

predsjednik kluba Nenad Tisaj.  

 

 Utvrđivanje dnevnog reda  

 

 Predsjednica je predloženi Dnevni red dala na glasovanje te je jednoglasno usvojen i 

glasi:  

1. Izvješće o radu s financijskim izvješćem za 2019. godinu Pučkog otvorenog učilišta 

Knin  

(izvjestitelj: Mato Milanović, ravnatelj POU Knin)  

2. Izvješće o radu za 2019. godinu s financijskim izvješćem Narodne knjižnice Knin  

(Izvjestiteljica: Korenlija Belak, ravnateljica Narodne knjižnice Knin)  

3. Izvješće o radu s financijskim izvješćem za 2019. godinu Kninskog muzeja Knin 
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(Izvjestitelj: dr.sc. Zlatko Ćesić, ravnatelj Kninskog muzeja) 

4. Godišnje izvješće o realizaciji odgojno-obrazovnog rada u 2019. godini s financijskim 

izvješćem Dječjeg vrtića CVRČAK Knin  

(Izvjestiteljica: Mara Barić, ravnateljica Dječjeg vrtića CVRČAK Knin) 

5. Izvješće o radu za 2019. godinu s financijskim izvješćem Javne ustanove Lokalna 

razvoja agencija Matica  

(Izvjestiteljica: Ivona Malenica, ravnateljica JU Lokalne razvojna agencija Matica) 

6. Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Knina za 2019. godinu, s 

financijskim izvješćem  

(Izvjestitelj: Miran Marelja, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Knin)  

7. Izvješće o radu s financijskim izvješće za 2019. godinu Vijeća srpske nacionalne 

manjine Grada Knina  

(Izvjestitelj: Gojko Rašković, predsjednik VSNM Grada Knina) 

8. Prijedlog III. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Knina za 2019. godinu  

(Izvjestiteljica: Kristina Perić, zamjenica gradonačelnika Grada Knina)  

9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Pučkog otvorenog 

učilišta Knin  

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

                         poslova pročelnice Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i    

                         društvene djelatnosti)  

10. Prijedlog za imenovanje ravnatelja Narodne knjižnice Knin  

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

                         poslova pročelnice Upravnog odjela za lokalnu samoupravu  i 

                         društvene djelatnosti 

11. Vijećnička pitanja  

 

 

Točka 1.  

Izvješće o radu s financijskim izvješćem za 2019. godinu Pučkog otvorenog  

učilišta Knin  

 

 Mato Milanović, ravnatelj POU Knin je obrazložio Izvješće. POU je javna ustanova 

osnovana Odlukom Gradskog vijeća Grada Knina, te upisana u sudski registar Trgovačkog 

suda u Šibeniku. Obrazovna aktivnost je u središtu rada i djelovanja POU-a. U 2019. godini 

učilište je imalo 38 obrazovnih skupina sa 376 polaznika od kojih je njih 95% uspješno 

završilo program. Učilište je radilo na brojnim reverifikacijama nekih već postojećih 

programa, a sukladno važećim metodologijama i potrebama odnosno zahtjevima tržišta rada. 

POU se financira iz proračuna Grada Knina, vlastitim prihodima, potporama iz Županijskog 

proračuna i tekućih pomoći temeljem provedbe EU projekata. Ukupni prihodi su iznosili 

1.415.235.000,00 kuna, a rashodi 1.076.543.00 kuna. Grad Knin je kao osnivač tijekom svih 

godina osiguravao plaće za zaposlenike. Nadalje je naglasio, da je ponosan što je bio ravnatelj 

u četiri mandata. Ponosan je na rad učilišta, i da se zahvaljuje na dobroj suradnji, jer za manje 

od mjesec dana ide u mirovinu.  

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

primjedbi.  

 Rasprave nije bilo.  

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

radu s financijskom izvješćem za 2019. godinu Pučkog otvorenog učilišta Knina i čini 

sastavni dio ovog Zapisnika.  
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Točka 2.  

Izvješće o radu za 2019. godinu s financijskim izvješćem Narodne knjižnice Knin 

 

 Kornelija Belak, ravnateljica Narodne knjižnice obrazložila je izvješće. Narodna 

knjižnica je javna ustanova koja u ostvarivanju javne službe nastoji zadovoljiti obrazovne, 

kulturne i informacijske potrebe svih građana. Stanje fonda za dan 31. prosinca 2019. godine 

iznosi 52423 svezaka knjižne građe i 326 svezaka neknjižne građe – zbirke periodičkih 

publikacija. Narodna knjižnica je ostvarila prihode od 1.097.555,00 kuna i rashode od 

1.098.802,00 kuna. Narodna knjižnica nema značajnijih promjena u odnosu na redovno 

poslovanje, a koji bi utjecali na financijsku stabilnost Knjižnice. Najznačajnija je stavka 

rashoda u su rashodi za zaposlene, a glavni izvor prihoda je proračun Grada Knina. Knjižnica 

je imala 7 zaposlenika u 2019. godini.  

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

primjedbi.  

 Rasprave nije bilo.  

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

radu za 2019. godinu s financijskim izvješćem Narodne knjižnice Knin i čini sastavni dio 

ovog Zapisnika.  

 

Točka 3.  

Izvješće o radu s financijskim izvješćem za 2019. godinu Kninskog muzeja Knin 

 

 Dr.sc. Zlatko Ćesić, ravnatelj Kninskog muzeja Knin je obrazložio izvješće. Ravnatelj 

je rekao da je riječ o izvješću i radu prethodnog ravnatelja. Iz izvješća je vidljivo da su prihodi 

u 2019. godini ostvareni u iznosu od 3.061.777,00 kuna, rashodi su iznosili 2.884.250,00 

kuna, a višak prihoda iznosi 177.527,00 kuna. Naglasio je da su vlastitim prihodima pokriveni 

troškovi 13-te plaće iz 2018. godine koja je bila financijski nužna zbog usklađivanja 

financijskih tokova Muzeja s Riznicom Grada Knina. Kninski muzej u 2019. godini ostvario 

17347 registriranih posjeta od čega 12873 pojedinačno, a 4474 u okviru grupnih posjeta. 

Kninski muzej nema dugovanja.  

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

primjedbi.  

 Raspravne nije bilo.  

 Većinom glasova za (14), nitko protiv i jedan (1) glas suzdržan usvojeno je Izvješće o 

radu s financijskim izvješćem za 2019. godinu Kninskog muzeja Knin i čini sastavni dio ovog 

Zapisnika.  

 

Točka 4. 

Godišnje izvješće o realizaciji odgojno-obrazovnog rada u 2019. godini 

s financijskim izvješćem Dječjeg vrtića CVRČAK Knin  

 

 Mara Barić, ravnateljica Dječjeg vrtića Cvrčak Knin je obrazložila godišnje izvješće. 

Ustanova broji 51 zaposlenika, od toga stručno odgojno-obrazovni kadar je 25 odgojitelja, 

1logoped pripravnik, viša medicinska sestra, pedagog, ravnatelj i asistent za dijete s posebnim 

potrebama. Ostali su administrativni djelatnici i pomoćno osoblje. Ukupni prihodi u 2019. 

godini iznose 6.094.579,59 kuna, od stoga iz Proračuna Grada Knina za financiranje redovite 

djelatnosti su 4.582.377,31 kuna, uplate korisnika(roditelja) su 1.447.847,50 kuna, ostali 

prihodi su 44.954,78 kuna. Rashodi iznose 5.869.284,99 kuna.  

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

primjedbi.  
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 Vijećnik Robert Marić je upitao vezano za projekt zdravi zubi, koji su cijevi i kakvi su 

rezultati. Odgovorila je ravnateljica da nema podataka o rezultatima. Projekt je vodila 

zdravstvena voditeljica u suradnji s odgojiteljima.   

 Većinom glasova za (8), nitko protiv i sedam (7) glasova suzdržano, usvojeno je 

Godišnje izvješće o realizaciji odgojno-obrazovnog rada u 2019. godini s financijskim 

izvješćem Dječjeg vrtića CVRČAK Knin i čini sastavni dio ovog Zapisnika.  

 

Točka 5. 

Izvješće o radu za 2019. godinu s financijskim izvješćem Javne ustanove  

Lokalna razvoja agencija Matica  
 

 Ivona Malenica, ravnateljica JU Lokalna razvoja agencija je obrazložila izvješće. JU 

Lokalna razvoja agencija prvi put podnosi izvješće  o radu s financijskim izvješćem 

Gradskom vijeću. Najmlađa gradska ustanova koja je počela s radom 2019. godine. Ustanova 

je osnovana da bi bila partner Gradu Knina na projektima. Glavna djelatnost je pružanje 

tehničke i savjetodavne potpore u programe lokalne, regionalne i međunarodne suradnje. U 

vrijeme pandemije koronovirusa pokrenuta je web platforma na stranicama . Riječ je o projekt 

koji ne funkcionira kao web shop, nego nudi informacije o proizvodima i proizvođačima.   

Prijavili su 19 projekata, pet je odobreno, šest u postupku, osam nije odobreno.   

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

primjedbi.  

 Vijećnik Robert Marić je upitao vezano za projekt e tržnica, koliko je prometa 

ostvareno i drugo pitanje općenito kolika je uspješno odobrenih projekata, u postotku.  

Ravnateljica je ogovorila nije riječ o web shopu, i ne može se imati uvid o količini prodanih 

proizvoda. Ovih osam projekata koji nisu prošli, radi se o tome da su sredstva raspodijeljena 

drugima.   

 Sa osam (8) glasova za, jedan glas (1) protiv i sedam (7) glasova suzdržani nije 

usvojeno Izvješće o radu za 2019. godinu s financijskim izvješćem Javne ustanove Lokalna 

razvoja agencija Matica i čini sastavni dio ovog Zapisnika.  

 

Točka 6.  

 Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Knina za 2019. godinu 

s financijskim izvješćem  
 

 Miran Marelja, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe je obrazložio izvješće. JVP je 

obavljala vatrogasnu djelatnost na području Grada Knina i izvan njega. U postrojbi je 

zaposleno 24 djelatnika koji rade u četiri smjenama. Postrojba je opskrbljivala pitkom vodom 

domaćinstva koja su u sušnim razdobljima bila bez vode a nisu priključeni na vodoopskrbnu 

mrežu. JVP raspolaže s devet vatrogasnih vozila, koja su tehnički ispravna i u svakodnevnoj 

uporabi. JVP je tijekom 2019. godine imala 295 intervencija što je za 58% veći broj 

intervencija nego u prethodnoj 2018. godini. JVP djeluje i na područjima pet općina u 

ukupnoj površini od 1.079 m2.  

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

primjedbi.  

 Rasprave nije bilo.  

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

radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Knina za 2019. godinu s financijskim izvješćem i čini 

sastavni dio ovog Zapisnika.  

 

Točka 7.  
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Izvješće o radu s financijskim izvješćem za 2019. godinu Vijeća  

Srpske nacionalne manjine Grada Knina  

 

 Gojko Rašković, predsjednik VSNM Grada Knina je obrazložio izvješće. Vijeće radi 

na unaprjeđenju, očuvanju i zaštiti položaja nacionalnih manjina u društvu. Vijeće je 

konzultativno tijelo koje skrbi o pitanjima o manjinskog interesa. Vijeće se financirana iz 

proračuna Grada Knina. Ostvareni prihodi u 2019. godini iznose125.085,00 kuna, a rashodi 

iznose 125.827,00 kuna. Manjak ostvaren u 2019. godini iznosi 742,00 kuna.  

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

primjedbi.  

 Rasprave nije bilo.  

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

radu s financijskim izvješćem za 2019. godinu Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Knina 

i čini sastavni dio ovog Zapisnika.  

 

Točka 8.  

Prijedlog III. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Knina za 2020. godinu 

 

 Kristina Perić, zamjenica gradonačelnika, obrazložila je prijedlog III. Izmjena i 

dopuna. Gradsko vijeće je donijelo Proračun Grada Knina za 2020. godinu i projekcije za 

2021. i 2022. godinu. U međuvremenu su bile dvije izmjene i dopune Proračuna. Ovim trećim 

izmjenama i dopunama nije se mijenjala ukupna masa prihoda i rashoda nego se mijenjaju 

dvije stavke i to na način da se pozicija potpora u gospodarstvu poveća za 200.000,00 kuna te 

sad iznosi 1.200.000,00 kuna, s tim da se pozicija potpora u poljoprivredi smanjila za 

200.000,00 kuna te iznosi 300.000,00 kuna, a sukladno Mišljenju Ministarstva poljoprivrede 

od 25. svibnja o.g. da se Gradu Kninu odobravaju isplate potpore u poljoprivredi u 

maksimalnom godišnjem iznosu od 300.000,00 kuna u 2020. godini od planiranih 500.000,00 

kuna u Proračunu Grada.  Stoga, kako ta sredstva ne bi ostala neutrošena, iznos od 200.000,00 

kuna alocira se na poziciju potpora u gospodarstvu jer postoji potreba za povećanim 

sredstvima s obzirom na broj pristiglih zahtjeva za potpore.  

 Odbor za financije i proračun nije imao primjedbi.  

 Vijećnica Marija Ćurić je konstatirala da je u proračunu za 2020. godinu u potpori za 

gospodarstvo predložen iznos od 500 tisuća kuna, da li je  tu dodano i onih za COVID ili je 

nešto drugo, pa sada iznosi 1.200.000,00 kuna. Mišljenja je da ove mjere neće polučiti veće 

rezultate. Pozicija za gospodarstvo na iznos 1.200.000,00 kuna ujedno su uračunate mjere za 

gospodarstvo i mjere za COVID te se tretira kao mjera za gospodarstvo rekla je zamjenica 

gradonačelnika. 

 Jednoglasno su usvojene III. Izmjene i dopune Proračuna Grada Knina za 2020. 

godinu i čine sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

 

Točka 9.  

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Pučkog 

otvorenog učilišta Knin  

 

Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova 

pročelnika, obrazložila je prijedlog. Nakon donošenja Odluke o osnivanju POU-a mijenjane 

su i dopunjavane odredbe Zakona o ustanovama. Nadalje, Zakonom je propisao da ustanova 

može mijenjati naziv i sjedište odlukom osnivača. Djelatnost ustanove određuje se aktom o 

osnivanju. Izmjenama i dopunama Zakona o ustanovama propisano je  raspisivanje natječaja, 
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način i mjesto objave natječaja za ravnatelja, razlozi razrješenja, imenovanje v.d. ravnatelja i 

prava razriješene osobe. Uvjeti za ravnatelja (dosadašnja VSS)  usklađuje se sa Zakonom o 

akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju. Donesena je novela da predstavnika 

u upravno vijeće ustanova imenuje izvršno tijelo JLP®S.  

Odbor za Statut, Poslovnik nije imao primjedbi.  

Raspravne nije bilo.  

Većinom glasova za (9), nitko protiv i sedam (7) glasova suzdržana usvojen je 

prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Pučkog otvorenog učilišta 

Knin i čini sastavni dio ovog Zapisnika.  

 

Klub HDZ-a zatražio je stanku u 16.20 od 10 minuta.  

Nastavak sjednice je u 16.34 sati.  

 

Točka 10.  

Prijedlog za imenovanje ravnatelja Narodne knjižnice Knin  

 

 Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova 

pročelnika, obrazložila je prijedlog. Grad Knin je raspisao natječaj za izbor i imenovanje 

ravnatelja Narodne knjižnice Knin. Imenovano je Povjerenstvo za provedbu natječaja koje je 

utvrdilo pravodobnost i potpunost prijava na natječaj. Pristigle su dvije prijave i to: Ivice 

Šimić, magistar knjižničarstva, ima više od 16 godina staža, od čega preko šest godina u 

propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju u knjižnici i položen stručni 

knjižničarski ispit  i Kornelije Belak, diplomirana knjižničaraka i diplomirani pravnik, 

trenutna ravnateljica kojoj ističe mandat i preko pet godina u pripisanom akademskom zvanju 

i akademskom stupnju u knjižnici. Ima položen knjižničarski ispit. Utvrđeno je da oba 

kandidata u potpunosti ispunjavaju uvjete natječaja. Stoga je povjerenstvo, nakon uvida u 

dokumentaciju i prezentaciju priloženih četverogodišnjih planova  rada kandidata i 

pribavljenog mišljenja radnika Knjižnice  predložilo da se imenuje Ivica Šimić za ravnatelja 

Narodne knjižnice Knin za razdoblje od 4 godine, s početkom 1. srpnja 2020. godine.  

 Odbor za izbor i imenovanje nije imao primjedbi.  

 Vijećnik Nenad Tisaj je, u ime kluba HDZ-a, zatražio da se ova točka povuče, jer 

smatra da nije po Zakonu proveden natječaj. U natječaju stoji da kandidat mora imati 

organizacijske i rukovodeće iskustvo, a po onom što je dostavljeno predloženi kandidat to 

nema. Sporna je Odluka povjerenstva, a  i to  da su radnici Knjižnice glasali za jednog od dva 

kandidata, to nisu izbori za radničko vijeće, po njemu je to smiješno, nije zakonito i stavljeni 

su radnici u podređeni položaj. Te smatra da je gradonačelnik populist i da se odgovornost 

prebacila na radnike Knjižnice.   

Odgovorio je gradonačelnik dr.sc. Marko Jelić, da već dugo nije čuo ovoliko gluposti. Te da 

je predsjednik stranke kandidatkinju, koja i sama član stranke, doveo u jako neugodnu 

situaciju. I smatra da su njega doveli u neugodnu situaciju da populistički mora odlučiti. 

Kolektiv ima ukupno sedam zaposlenika. Prihvatio je mišljenje radnika. Smatra da populizam 

radi stranka, a ne on.  

 Vijećnik Josip Bebek se izjasnio, da će za razliku od kolega iz HDZ-a, on glasati 

protiv. Nema ništa protiv kolege Šimića. Zašto se po ovom modelu nije birao direktor čistoće 

ili komunalnog poduzeća ili Upravitelja. Zašto nije izabran taj model tad, a ne sada. 

Gradonačelnik je rekao da jedino u ovo slučaju  gradonačelnik taj koji  donosi odluke, jer ima 

manje od deset zaposlenika. Glasovanje je bilo savjetodavnog tipa i anonimno i velikom 

većinom je izabran ovaj predloženi kandidat o kojem se raspravlja. Repliku je tražio vijećnik 

Bebek i pitao da li se svi otpuštaju. Odgovorio je gradonačelnik da se nitko ne otpušta, jer svi 

imaju svoje mjesto.   
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 Sedam(7) glasova za, jedan (1) glas protiv i sedam (7) glasova suzdržan nije usvojen 

prijedlog o imenovanju ravnatelja Narodne knjižnice Knin i prijedlog je sastavi dio ovog 

Zapisnika.  

 

 

Točka 11.  

Vijećnička pitanja 

 

- Vijećnik Nenad Tisaj je rekao da je na prošloj sjednici bila je točka oko uređenja 

mosta u Raškovićima, te je dobio riječ od gradonačelnika da ima dokument da će 

Hrvatske vode pokriti trošak, pa bi volio to vidjeti. Nadalje je upitao,  manje od 

godinu dana je do završetak mandata, odnosno do izbora, gradonačelnik je na svečanoj 

sjednici izjavio da se ne misli kandidirati, što se u ove tri godine od predizbornih 

obećanja uspjelo ostvariti, ne što se radi nego što je završeno. Gradonačelnik je 

otvorio dokument na mobitelu koji se zove – Zahtjev za sufinanciranje radova na 

izgradnji mosta i obale rijeke Brutižnice u Žagroviću, u kojemu između ostalog piše: 

da bi mogli uzeti u razmatranje sufinanciranje predmetnog projekta, potrebno je 

ishoditi građevinsku dozvolu, a Grad je trenutno u postupku ishođenja građevinske 

dozvole. A na drugi upit je odgovorio da pročita izvješća i da su sva izvješća dostupna.   

- Vijećnica Marija Ćurić je upitala vezano za reviziju rada gradske uprave i ustanova, 

građani nisu upoznati, da li se odustalo od toga, koliko je novca utrošeno u forenzičku 

reviziju i da je to jedno od predizbornih obećanja. Gradonačelnik je odgovorio da je 

forenzička revizija za ustanove u vlasništvu Grada gotova, te su u nekima pokrenute 

kaznene prijave i čeka se očitovanje DORH-a, forenzička revizija gradske uprave se 

stalno proširuje novim zahtjevima i kad bude gotova objavit će se.  

- Vijećnik Davor Ilić je upitao da li su radnje Josipe Rimac i vijećnika Marinka 

Tokmakčije oštetile Grad Knin. Gradonačelnik je odgovorio da je to u domeni 

USKOK-a.  

- Vijećnica Marina Krvavica je upitala za Studij upravljanje gradom koji bi trebao 

početi na jesen i da će Grad stipendirati 20 studenata. Kako se stvarno zove taj studij, 

na kojoj sastavnici se studij akreditira, kojoj akademskoj razini pripada, uvjeti upisa i 

cijena studija. Odgovorio je gradonačelnik. Razumljiva je zabrinutost s pozicije s koje 

je zaposlena.  To je studij koji se izvodi u sklopu pravnog fakulteta. Radi se o 

diplomskom studiju od 60 ects bodova. Studij upravljanja fondova i studij upravljanje 

gradom. U razgovorom sa savjetnicima i rektoratom, bolje je da ima studij upravljanje 

europskim fondovima uz dodatak predmetima za studij za upravljanje gradom. Radi 

smanjenja cijene studija, mogu se upisati s drugih JLS. U proračunu su osigurana 

sredstva s iznosom od pola milijuna kuna. Tko prođe razredbeni ispit, 20 osoba će biti 

stipendirano, ali ne u potpunom iznosu. Imenovat će se stručno povjerenstvo koje se 

odlučiti. Replicirala je vijećnica Krvavica te je upitala koji su kriteriji za stipendiju, te 

je ukazala, po njoj, na netočne i polovične informacije na štetu budućih studenata. A 

da ne govori da ide na štetu ustanove u kojoj radi i na štetu opće javnosti. Odgovorio 

je gradonačelnik da je upućen zahtjev prema Zagrebačkom sveučilištu s kojim imamo 

sporazum i da su rekli da to može ići i da će to pripremiti.  

 

Završeno u 17.21 sati  
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