
 

 

 

 

 

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE 

KLASA: 021-05/21-01/17 

URBROJ: 2182/10-01-21-5 

Knin, 18. listopada 2021.  

 

 

 

 

Z A P I S N I K  

sa 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina 

 

 

 

 Sjednica je, dana 12. listopada 2021. godine, održana u gradskoj vijećnici u Kninu, s 

početkom u 16.00 sati.  

 Sjednicu je otvorio i istom predsjedao Dragan Miličević, predsjednik Gradskog vijeća 

Grada Knina (dalje u tekstu: predsjednik). 

  

Nakon izvršene prozivke, utvrđeno je da su od ukupno 15 vijećnika na sjednici nazočni 

sljedeći vijećnici: 
 

1. Marjan Blažević 

2. Tomislav Čolak

3. Ante Dujić 

4. Nino Grabić 

5. Davor Ilić 

6. Mario Krišto 

7. Slavko Krvavica 

8. Ana Marić 

9. Spomenka Martić 

10. Dragan Miličević 

11. Dušan Milivojević 

12. Goran Mrnjavac 

13. Anja Šimpraga 

14. Marko Vujasinović 
 

te da Vijeće ima kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje odluka. 

Vijećnica Antonija Anić-Matić je  opravdala izostanak. 

 

 

Usvajanje zapisnika 

 

Na zapisnik s 3. sjednice Gradskog vijeća nije bilo primjedbi te je isti usvojen jednoglasno. 
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Utvrđivanje dnevnog reda 

 

Jednoglasno je usvojen sljedeći: 

 

D N E V N I      R E D 

 

1. Izvješće o radu s financijskim izvješćem za 2020. godinu društva Upravitelj-Knin d.o.o. 

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

2. Izvješće o radu s financijskim izvješćem za 2020. godinu društva Čistoća i zelenilo d.o.o. 

(Izvjestitelj: Ivan Mesić, direktor društva Čistoća i zelenilo d.o.o.)  

3. Izvješće o radu s financijskim izvješćem za 2020. godinu društva Komunalno poduzeće  

d.o.o. 

(Izvjestitelj: Damir Velić, direktor društva Komunalno poduzeće d.o.o.)  

4. Izvješće o radu s financijskim izvješćem Turističke zajednice Grada Knina za 2020.  

(Izvjestiteljica: Tamara Milković, direktorica Turističke zajednice Grada Knina)  

5. Izvješće o radu za 2020. godinu s financijskim izvješćem Narodne knjižnice - Knin 

(Izvjestitelj: Ivica Šimić, ravnatelj Narodne knjižnice - Knin) 

6. Godišnje izvješće o realizaciji odgojno-obrazovnog rada u 2020. godini s financijskim 

izvješćem Dječjeg vrtića CVRČAK Knin 

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

7. Izvješće o radu s financijskim izvješćem za 2020. godinu Kninskog muzeja Knin 

(Izvjestitelj: Ante Šimić, v.d. ravnatelja Kninskog muzeja Knin) 

8. Izvješće o radu s financijskim izvješćem za 2020. godinu Pučkog otvorenog učilišta Knin 

(Izvjestiteljica: Sandra Žulj Cigić, ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Knin) 

9. Izvješće o radu za 2020. godinu s financijskim izvješćem Javne ustanove Lokalna 

razvojna agencija Matica 

(Izvjestiteljica: Ivona Malenica, ravnateljica Javne ustanove Lokalna razvojan agencija Matica) 

10. Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Knina za 2020. godinu, s financijskim 

izvješćem 

(Izvjestitelj: Miran Marelja, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Knina) 

11. Izvješće o radu s financijskim izvješćem za 2020. godinu Vijeća srpske nacionalne 

manjine Grada Knina 

(Izvjestitelj: Gojko Rašković, predsjednik Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Knina) 

12. Polugodišnje izvješće o izvršenju Programa javnih potreba udruga civilnog društva na 

području Grada Knina za period siječanj-lipanj 2021. godine 

 (Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i    

                          društvene djelatnosti) 

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

Knina za period siječanj-lipanj 2021. godine 

 (Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i    

                          društvene djelatnosti) 

2. Polugodišnje izvješće o izvršenju Programa socijalnih davanja na području Grada 

Knina za period siječanj-lipanj 2021. godine 

 (Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i    

                          društvene djelatnosti) 

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

Knina za period siječanj-lipanj 2021. godine 

 (Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i    

                          društvene djelatnosti) 

4. Polugodišnje izvješće o izvršenju Programa Općih javnih potreba u predškolskom 

odgoju, školstvu i visokom obrazovanju na području Grada Knina za period siječanj-

lipanj 2021. godine 

 (Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i    

                          društvene djelatnosti) 
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5. Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Knina za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021.  

(Izvjestiteljica: Kristina Perić, zamjenica gradonačelnika Grada Knina)  

6. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Knina za razdoblje siječanj-lipanj 2021. godine 

(Izvjestitelj: Marijo Ćaćić, gradonačelnik Grada Knina) 

7. Prijedlog Odluke o osnivanju Zaklade Grada Knina 

(Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i    

                          društvene djelatnosti) 

8. Prijedlog Odluke o darovanju nekretnine u vlasništvu Grada Knina 

       (Izvjestitelj: Ivica Brčina, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne,  

                     imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša) 

9. Prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Knin 

(Izvjestiteljica: Kristina Perić, zamjenica gradonačelnika Grada Knina)  

10. Prijedlog Pravilnika o stambenom zbrinjavanju osoba određenih struka i zanimanja za 

čijim radom postoji posebno iskazana potreba na području Grada Knina 

(Izvjestiteljica: Kristina Perić, zamjenica gradonačelnika Grada Knina)  

11. Vijećnička pitanja 

______________________________ 

 

 

Točka 1. 

Izvješće o radu s financijskim izvješćem za 2020. godinu društva Upravitelj-Knin d.o.o. 

 

Josip Kaić, direktor društva Upravitelj-Knin d.o.o. je izvijestio o radu i financijskom 

poslovanju društva tijekom 2020. godine.  

Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost te Odbor 

za financije i proračun nemaju primjedbi na Izvješće. 

Vijećnik Goran Mrnjavac je rekao da Klub vijećnika HDZ neće podržati Izviješće tvrtke 

čije postojanje postaje besmisleno jer istu na životu održava Grad Knin i pogoduje joj 

dodjeljivanjem manjih poslova čime stavlja u nepovoljan položaj druge tvrtke koje se bave istim ili 

sličnim djelatnostima i jer su prihodi tvrtke manji nego ranijih godina. 

Vijećnik Tomislav Čolak je pitao zašto u planu zapošljavanja nije uvršten inženjer 

građevinarstva koji je zaposlen u tekućoj godini, a s kojim se ranije razgovaralo u svezi zaposlenja 

te je pitao što je realizirano od navedenog u planu nabave. 

  Direktor Josip Kaić je pojasnio da mu se inženjer građevinarstva gosp. Okadar javio i 

izrazio želju povratka u Knin te da je slučajnost da se realizacija ranijeg razgovor i zaposlenje 

imenovanog desilo u vrijeme izbora te da nije politički motivirano, već da je bilo prijeko potrebno 

zbog funkcioniranja društva. Dodao je da je iz plana nabave nabavljena kombinirka, dostavno 

vozilo, mali kamion i osobno vozilo. 

Izvješće o radu s financijskim izvješćem za 2020. godinu društva Upravitelj-Knin d.o.o. 

usvojeno je većinom glasova, 8 „za“ i 6 „protiv“ (Klub vijećnika HDZ i Čolak), što je utvrđeno 

Zaključkom koji zajedno s Izvješćem čini sastavni dio Zapisnika.           

 

 

Točka 2. 

Izvješće o radu s financijskim izvješćem za 2020. godinu društva Čistoća i zelenilo d.o.o. 

 

Ivan Mesić, direktor društva Čistoća i zelenilo d.o.o. je izvijestio o radu i financijskom 

poslovanju društva tijekom 2020. godine.  

Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost te Odbor 

za financije i proračun nemaju primjedbi na Izvješće. 

Vijećnik Tomislav Čolak je postavio pitanja koja su se odnosila na potraživanje 3 milijuna 

kuna, deponiranje razvrstanog otpada, nabavu dvokomornog i službenog vozila, stavku ostali 

troškovi, zaradu od prikupljanja miješanog otpada, sredstva utrošena na održavanje javnih 
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površina, naplaćivanje usluge za spremnike koji nisu isporučeni korisnicima u bivšem Domu 

zdravlja, nenaplaćivanje usluga od svih korisnika poslovnih prostora, prikupljanje miješanog i 

razvrstanog otpada te pražnjenje spremnika te je konstatirao da će glasovati protiv. 

Direktor Ivan Mesić je pitao da za određena pitanja dostaviti pisani odgovor te je u 

nastavku pojasnio da su na polupodzemnim spremnicima otklonjeni određeni kvarovi i da isti 

funkcioniraju, da se naplata usluge vrši po prijavi korisnika, da se prikupljanje otpada vrši svaki 

tjedan i da društvo nema prihoda od prikupljanja razvrstanog otpada već samo troškove. Vijećnik 

Tomislav čolak nije bio zadovoljan odgovorom, a predsjednik je sugerirao da direktor dostavi 

pisani odgovor. 

Potpredsjednica Vijeća Ana Marić se izjasnila da nije u redu sugerirati pisane odgovore jer 

direktori i ravnatelji ustanova Grada Knina jednom godišnje podnose izviješće Vijeću i da bi 

trebali odgovoriti na postavljena pitanja vijećnika izabranih od građana Knina. U nastavku je pitala 

zašto novi objekt mrtvačnice još nije stavljen u funkciju te bi li temeljem dobiti od prodaje dijela 

prikupljenog razvrstanog otpada trebali korisnicima smanjiti trošak izračuna minimalne cijene 

usluge. 

Direktor Ivan Mesić je odgovorio da je Grad Knin investitor projekta nove mrtvačnice, a da 

će društvo istu dobiti samo na upravljanje te je pojasnio da je došlo do povećanog prikupljanja 

otpada, ali da je u minimalnoj cijeni javne usluge zakonski definirano ekonomično i racionalno 

funkcioniranje cijelog sustava odnosno sakupljanje otpada, funkcioniranje reciklažnog dvorišta i 

investiranje u opremu.   

Potpredsjednica Vijeća Ana Marić je isto pitanje u svezi mrtvačnice uputila 

gradonačelniku, a direktora Mesića je pitala za mogućnost organiziranog odvoza glomaznog 

otpada iz naselja u okolici Knina, kako isti ne bi završavao u šumama, potocima i drugdje. 

Gradonačelnik Grada Knina Marijo Ćaćić (dalje u tekstu: gradonačelnik) je pojasnio da je 

projekt nove mrtvačnice završen u 6 mjesecu, ali da izvođač mora otkloniti određene nedostatke i 

da nakon toga slijedi tehnički pregled projekta, a direktor Ivan Mesić je pojasnio da u sklopu cijene 

minimalne javne usluge građani jednom godišnje imaju pravo na besplatan odvoz dva kubika 

glomaznog otpada. 

Izvješće o radu s financijskim izvješćem za 2020. godinu društva Čistoća i zelenilo d.o.o. 

usvojeno je većinom glasova, 8 „za“ i 6 „protiv“ (Klub vijećnika HDZ i Čolak), što je utvrđeno 

Zaključkom koji zajedno s Izvješćem čini sastavni dio Zapisnika.           

 

 

Točka 3. 

Izvješće o radu s financijskim izvješćem za 2020. godinu društva Komunalno poduzeće  d.o.o. 

 

Damir Velić, direktor društva Komunalno poduzeće d.o.o. je izvijestio o radu i 

financijskom poslovanju društva tijekom 2020. godine.  

Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost te Odbor 

za financije i proračun nemaju primjedbi na Izvješće. 

Potpredsjednica Vijeća Anja Šimpraga je pitala za izgradnju vodovodne mreže za naselja 

Oćestovo, Polaća, gornji Žagrović i Ljubač koji se veže s Vrbnikom te priprema li se projektna 

dokumentacija kako bi se moglo aplicirati na Europske fondove ili tražiti nacionalna sredstva.  

Direktor Damir Velić je pojasnio da je za pokretanje tog projekta moraju biti ispunjeni 

određeni preduvjeti odnosno spajanje vodovoda Biskupije s kninskim vodovodom, dobivanje 

građevinske dozvole te izgradnja vodovodna mreže u Vrbniku, a potom u ostalim naseljima.  

Gradonačelnik je dodatno pojasnio da se radi o kompleksnom projektu za koji su potrebna 

velika sredstva, da se u blizini naselja Oćestovo očekuje početak rada na bušotini u svrhu 

pronalaska vode nakon čega bi trebalo izraditi projekt i čekati mogućnost apliciranja za Europska 

sredstva. Za naselje Polača je rekao da se moraju provjeriti mogućnosti razvlačenja mreže od 

vodospreme u Biskupiji, vodospreme u donjoj Polači ili priključenja na vodovod Kijeva. U 

nastavku je naveo da je zakonodavac predložio Uredbu o vodno uslužnim područjima koja ne ide u 

prilog Kninu i okolnim naseljima i da je pokrenut postupak pripreme ocjene ustavnosti Zakona o 

vodnim uslugama čije odredbe se kose s drugim zakonom i Ustavom.  
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Vijećnik Tomislav Čolak je postavio pitanja koja su se odnosila na gubitak poduzeća, 

dugovanju građana i pravnih osoba te otpisu dugovanja, projekte, dokumentaciju za kanalizacijski 

kolektor, financiranje zamjene kolektora C1, financiranje priključka na mrežu naselja Medići, 

zbrinjavanje otpadnih voda, planiranje gradnje 23 objekta te je pozvao gradonačelnika da sazove 

tematsku sjednicu u vezi pročistača koji i dalje tone.     

Direktor Damir Velić je rekao da je 350.000 kuna otpisano po nalogu suda, da poduzeće u 

projektima sudjeluje zajedno s Hrvatskom vodama, da se vršio otpis dugovanja građanima, ali ne i   

pravnim osobama, da u njegovom mandatu nema niti kune u zastari, a da su postojeća dugovanja 

iz ranijeg razdoblja, da je spajanje naselja Medići na mrežu realizirano 92%, da kolektor C1 nema 

uporabne dozvole i da se sve investicije provode s Hrvatskim vodama te je dodao da će preslušati 

snimku i za preostala pitanja odgovore dostaviti u pisanom obliku. Vijećnik Tomislav Čolak nije 

bio zadovoljan odgovorom i tražio je da direktor svoje tvrdnje potkrijepi dokazima. 

Potpredsjednica Vijeća Ana Marić je tražila pojašnjenje za 3 sudska spora, u koju svrhu se 

poduzeće zadužilo kratkoročnim kreditom u iznosu od 1,3 milijuna kuna i u kojem svojstvu je 

Krste Živković član Nadzornog odbora poduzeća.  

Direktor Damir Velić je pojasnio da se poduzeće zadužilo zbog dugovanja izvođaču radova 

na Šimića vrelu, nadalje da se protiv poduzeća vodi sudski spor sedam godina zbog dviju čestica 

za koje osoba tvrdi da su njegove, a koje su ušle u temeljni kapital društva i da se čeka odluka suda 

te da ne zna u kojem je svojstvu je imenovani član u Nadzornom odboru poduzeća. 

Izvješće o radu s financijskim izvješćem za 2020. godinu društva Komunalno poduzeće  

d.o.o. usvojeno je većinom glasova, 8 „za“ i 6 „protiv“ (Klub vijećnika HDZ i Čolak), što je 

utvrđeno Zaključkom koji zajedno s Izvješćem čini sastavni dio Zapisnika.           

 

 

Točka 4.   

Izvješće o radu s financijskim izvješćem Turističke zajednice Grada Knina za 2020. godinu 

 

Tamara Milković, direktorica Turističke zajednice Grada Knina je izvijestila o radu i 

financijskom poslovanju Turističke zajednice tijekom 2020. godine  

Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost te Odbor 

za financije i proračun nemaju primjedbi na Izvješće. 

Vijećnik Nino Grabić je pitao za korist i prihod od uloženih milijun kuna od strane Grada 

Knina, a zamjenica gradonačelnika Kristina Perić je pojasnila da su sredstva utrošena na projekt 

Prirodna i kulturna baština za koji je napravljen plan i program rada i financiranja, plaće dvoje 

zaposlenika, posjete sajmova u svrhu promocije Knina, izradu promidžbenih materijala te je 

dodala da Grad Knin ne može graditi turističke kapacitete i osiguravati smještajne objekte, ali da 

može promovirati postojeće i da Grad ulaže u turističku infrastrukturu kako bi privukao turiste.  

Vijećnik Grabić nije bio zadovoljan odgovorom, a zamjenica gradonačelnika Kristina Perić 

je rekla da ne zna na kakvu korist vijećnik točno misli, ali da se rezultati uloženog mogu očekivati 

u budućnosti. 

Vijećnik Tomislav Čolak je rekao da su u izvješću navedeni problemi koji se odnose na 

nedostatak smještajnih kapaciteta, nedovoljno umrežavanje turističke ponude u okruženju i 

nedostatak dodatnih sadržaja koji bi zadržali posjetitelje te je pitao kao se planira to riješiti i 

ponudio pomoć Gradskog vijeća. Osvrnuo se na uspješno završen projekt Kulturna i prirodna 

baština, resurs za razvoj turizma te je pitao na koji način se očekuje doprinos i razvoj turizma, 

temeljem čega je pravljen plan prihoda za boravišnu pristojbu i očekuje li se u 2021. povećan 

dolazak turista u odnosu na poduzete aktivnosti i promidžbu te je tražio pojašnjenje stavke rashoda 

intelektualne i osobne usluge.   

Zamjenica gradonačelnika Kristina Perić je pojasnila da se većina navedenih troškova 

odnosila na projekt Prirodna i kulturna baština, studijska putovanja, edukacije, izradu brošura te je 

dodala da će odgovore na preostala pitanja dostaviti u pisanom obliku. 

Vijećnik Tomislav Čolak je komentirao da se stalno ulaže i pitao kada će se vidjeti rezultati 

i prihodi, a zamjenica gradonačelnika Krtistina Perić je rekla da većina navedenih troškova imaju 

prihod iz sredstava EU i pojasnila da turistička zajednica nije profitabilno društvo i ne može 
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stjecati prihode osim turističke pristojbe i članarine koja je u odnosu na smještajni kapacitet jako 

ograničena  i da bez ulaganja ne možemo očekivati nikakve prihode. 

Izvješće o radu s financijskim izvješćem Turističke zajednice Grada Knina za 2020. godinu 

usvojeno je većinom glasova, 8 „za“ i 6 „protiv“ (Klub vijećnika HDZ i Čolak), što je utvrđeno 

Zaključkom koji zajedno s Izvješćem čini sastavni dio Zapisnika.           

 

 

Točka 5. 

Izvješće o radu za 2020. godinu s financijskim izvješćem Narodne knjižnice - Knin 

 

Ivica Šimić, ravnatelj Narodne knjižnice – Knin je izvijestio o radu i financijskom 

poslovanju Knjižnice tijekom 2020. godine.  

Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost te Odbor 

za financije i proračun nemaju primjedbi na Izvješće. 

Vijećnik Tomislav Čolak je pitao može li rasti broj korisnika Knjižnice i tražio usporedbu 

broja korisnika sada i  ranijih godina te se osvrnuo na povećanu stavku intelektualne usluge. 

Ravnatelj Šimić je pojasnio da je navedena stavka povećana zbog europskog projekta, da je 

broj korisnika Knjižnice jako dobar obzirom na broj stanovnika, ali da je u malom padu u odnosu 

na ranije.   

Nazočno 13 vijećnika, vijećnik Goran Mrnjavac je izvan vijećnice. 

Izvješće o radu za 2020. godinu s financijskim izvješćem Narodne knjižnice - Knin 

usvojeno je većinom glasova, 12 „za“ i 1 „protiv“ (Krišto), što je utvrđeno Zaključkom koji 

zajedno s Izvješćem čini sastavni dio Zapisnika.           

 

 

Točka 6. 

Godišnje izvješće o realizaciji odgojno-obrazovnog rada u 2020. godini  

s financijskim izvješćem Dječjeg vrtića CVRČAK Knin 

 

Mara Barić, ravnateljica Dječjeg vrtića CVRČAK Knin je izvijestila o radu i financijskom 

poslovanju Vrtića tijekom 2020. godine.  

Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost te Odbor 

za financije i proračun nemaju primjedbi na Izvješće. 

Vijećnik Mario Krišto je rekao da vijećnici Kluba HDZ neće podržati Izvješće zbog 

nazadovanja vrtića zadnjih godina i velikog broja neupisane djece. 

Ravnateljica Mara Barić je pojasnila da su kapaciteti vrtića ograničeni i limitirani 

pedagoškim standardima te na gornjoj granici broja djece po svim skupinama, da nedostaje 

stručnog kadra, da se upis vrši preko aplikacije i temeljem toga formira lista čekanja, da zbog 

dostavljene nepotpune dokumentacije od strane roditelja pojedina djeca ne mogu biti upisana niti 

biti na listi čekanja, kao ni djeca čiji je jedan roditelj  nezaposlen. Dodala je da nikada od korisnika 

nisu dobili ovakvu kritiku i tražila je argumente za tvrdnju da vrtić nazaduje.  

Vijećnik Mario Krišto je kao činjenicu ponovo naveo veliki broj neupisane djece, a 

ravnateljica je rekla da od 1996. godine vrtić djeluje s tri područna objekta i da se ranije nije 

ulagalo u povećanje prostornog kapaciteta, a da je u zadnje 2 godine izgrađen novi objekt vrtića za 

oko 70 djece. 

Vijećnik Tomislav Čolak je pitao koliko djece iz Knina ostane ne upisno u vrtić i koliko je 

upisano djece iz susjednih općina, a ravnateljica Barić je odgovorila da je u jasličkoj skupini  

upisano 17 djece, što je preko pedagoškog standarda, da je na listi čekanja 7 djece za jasličku 

skupinu čiji je jedan od roditelja nezaposlen te da je zbog nepravovaljanih prijava ostalo ne 

upisano oko 30 djece, da je s područja općine Biskupija upisano 13 djece, a s područja općine 

Ervenik 7 djece, na što je vijećnik Čolak sugerirao da bi prednost upisa trebala imati djeca s 

područja Knina u odnosu na susjedne općine. 

Nazočno 13 vijećnika, vijećnik Goran Mrnjavac je izvan vijećnice. 
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Godišnje izvješće o realizaciji odgojno-obrazovnog rada u 2020. godini s financijskim 

izvješćem Dječjeg vrtića CVRČAK Knin usvojeno je većinom glasova, 9 „za“ i 4 „protiv“ (Klub 

vijećnika HDZ), što je utvrđeno Zaključkom koji zajedno s Izvješćem čini sastavni dio Zapisnika.           

 

 

Nakon kratkotrajne stanke, sjednica je nastavljena u 18.35 sati.  

 

 

Točka 7. 

Izvješće o radu s financijskim izvješćem za 2020. godinu Kninskog muzeja Knin 

 

Ante Šimić, v.d. ravnatelja Kninskog muzeja Knin je izvijestio o radu i financijskom 

poslovanju Muzeja tijekom 2020. godine. 

Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost te Odbor 

za financije i proračun nemaju primjedbi na Izvješće. 

Vijećnik Ante Dujić je rekao da Muzej bilježi manje prihode, da se Grad hvali turističkom 

orijentacijom i razvojem, a da ga prate porazni rezultati na svim razinama te je dodao da Klub 

vijećnika HDZ neće podržati Izviješće  te je pozvao i ostale vijećnike da ne podrže isto.  

V.d. ravnatelja Ante Šimić je rekao da pobija sve što je vijećnik rekao i da mu je drago što 

Klub vijećnika HDZ neće podržati Izvješće s obzirom na učinjeno od strane HDZ u gradu, u 

zadnjih 25 godina. 

Vijećnik Tomislav Čolak je prokomentirao smanjeno ulaganje u marketing, a v.d. 

ravnatelja Muzeja Ante Šimić je rekao da pretpostavlja da je raniji ravnatelj želio zaustaviti 

trošenje sredstava i ulaganje u marketing zbog loše godine te je dodao i da je ostvaren povećan 

broj pojedinačnih ulaznica.   

Nazočno 14 vijećnika. 

Izvješće o radu s financijskim izvješćem za 2020. godinu Kninskog muzeja Knin usvojeno 

je većinom glasova, 9 „za“ i 5 „protiv“ (Klub vijećnika HDZ), što je utvrđeno Zaključkom koji 

zajedno s Izvješćem čini sastavni dio Zapisnika.           

 

 

Točka 8. 

Izvješće o radu s financijskim izvješćem za 2020. godinu Pučkog otvorenog učilišta Knin 

 

Sandra Žulj Cigić, ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Knin je izvijestila o radu i 

financijskom poslovanju POU tijekom 2020. godine.  

Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost te Odbor 

za financije i proračun nemaju primjedbi na Izvješće. 

Vijećnik Tomislav Čolak se osvrnuo na broj polaznika POU i pitao jesu li svi polaznici s 

područja Knina, o njihovoj prethodnoj kvalifikaciji nakon redovnog školovanja, tko je inicirao 

programe osposobljavanja, jesu li se polaznici nakon osposobljavanja zaposlili ili su na HZZ te što 

očekuje u ovoj i narednim godinama po pitanju polaznika.  

Ravnateljica Sandra Žulj Cigić je rekla da nema podataka o zaposlenju polaznika jer se radi 

informacijama koje isti nisu dužni dostaviti POU, da imaju podatke o prethodnim kvalifikacija 

polaznika koje isti dostavljaju u prijavi, da su polaznici većinom s područja grada Knina, da su 

programi provođeni u suradnji s udrugama s područja Knina i zainteresiranim susjednim općinama  

te da se očekuje rast obrazovnih grupa. 

Izvješće o radu s financijskim izvješćem za 2020. godinu Pučkog otvorenog učilišta Knin 

usvojeno je većinom glasova, 9 „za“ i 5 „protiv“ (Klub vijećnika HDZ), što je utvrđeno 

Zaključkom koji zajedno s Izvješćem čini sastavni dio Zapisnika.           
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Točka 9. 

Izvješće o radu za 2020. godinu s financijskim izvješćem  

Javne ustanove Lokalna razvojna agencija Matica 

 

Ivona Malenica, ravnateljica Javne ustanove Lokalna razvojan agencija Matica je izvijestila 

o radu i financijskom poslovanju Matice tijekom 2020. godine.  

Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost te Odbor 

za financije i proračun nemaju primjedbi na Izvješće. 

Vijećnik Goran Mrnjavac je rekao da Klub vijećnika HDZ neće podržati ovo Izvješće jer je 

ustanova Matica sama sebi svrha, da ista nije razvojna i da je odobreno samo pola projekata. 

Ravnateljica Ivona Malenica je rekla da je vijećnik krivo interpretirao njene riječi te je 

pojasnila da odobrenje projekata ne ovisi o Matici niti da to znači da su isti loše pripremljeni nego 

da odluku donose resorna ministarstava i dodala da su od istih tražena tumačenja za odbijanje 

projekata ili odobrenje manjih iznosa od traženih, a da su dobili odgovor da im može biti.  

Pojasnila je da je Matica neprofitna ustanova koja nije osnovana za ostvarivanje prihoda i profita 

nego za osiguranje provedbe intervencijskog plana i da su, osim prihoda od Grada, ostali prihodi 

Matice iz europskih sredstava upravo kao partnera Grada Knina na što je vijećnik Mrnjavac 

prokomentirao da se Matica nije iskazala u provedbi projekata, a ravnateljica ga je tražila podatke 

kojima potkrepljuje svoju tvrdnju. 

Vijećnik Tomislav Čolak je podržao vijećnika Mrnjavca te je postavio pitanja koja su se 

odnosila na rezultate temeljem programa i potpora, iznos prodane robe preko online platforme 

tržnica te je ukazao na iznos rashoda za putne troškove zaposlenika ustanove. 

Ravnateljica Ivona Malenica je pojasnila da Matica ne donosi programe niti ih provodi 

nego da je tehnička podrška osobama koje se prijavljuju za korištenje programa koje provodi Grad 

Knin, da je zakonom propisano koje djelatnosti ustanova može obavljati, da su potpore koje 

dodjeljuje Grad Knin najizdašnije u našoj Županiji, da je web tržnica uspostavljena bez troškova, a 

u svrhu omogućavanja malim poduzetnicima da prodaju svoje proizvode u vrijeme zabrane rada 

tržnica zbog epidemije Covid 19, a da je trenutno ista aktivna kao vrsta promocije proizvoda koje 

nudi Knin te da podatke o prodaji i ostvarenoj dobiti poduzetnika nemaju i na kraju, da se u Matici 

zapošljava putem javnog natječaja.     

Izvješće o radu za 2020. godinu s financijskim izvješćem Javne ustanove Lokalna razvojna 

agencija Matica usvojeno je većinom glasova, 8 „za“ i 6 „protiv“ (Klub vijećnika HDZ i Čolak), 

što je utvrđeno Zaključkom koji zajedno s Izvješćem čini sastavni dio Zapisnika.           

 

 

Točka 10. 

Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Knina za 2020. godinu,  

s financijskim izvješćem 

 

Andrija Anić-Božić, zamjenik zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Knina je 

izvijestio o radu i financijskom poslovanju JVP tijekom 2020. godine.  

Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost te Odbor 

za financije i proračun nemaju primjedbi na Izvješće. 

Vijećnik Goran Mrnjavac je pohvalio profesionalizam i rad JVP te im se zahvalio u ime 

svih građana grada Knina. 

Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Knina za 2020. godinu, s financijskim 

izvješćem je jednoglasno usvojeno, što je utvrđeno Zaključkom koji zajedno s Izvješćem čini 

sastavni dio Zapisnika.           
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Točka 11. 

Izvješće o radu s financijskim izvješćem za 2020. godinu  

Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Knina 

 

Gojko Rašković, predsjednik Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Knina je izvijestio o 

radu i financijskom poslovanju Vijeća tijekom 2020. godine  

Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost te Odbor 

za financije i proračun nemaju primjedbi na Izvješće. 

Izvješće o radu s financijskim izvješćem za 2020. godinu Vijeća srpske nacionalne manjine 

Grada Knina usvojeno je većinom glasova, 9 „za“ i 5 „protiv“ (Klub vijećnika HDZ), što je 

utvrđeno Zaključkom koji zajedno s Izvješćem čini sastavni dio Zapisnika.           

 

 

 

Sjednica je prekinuta u 19.27. 

 

 

 

 Sjednica je, dana 18. listopada 2021. godine, nastavljena u gradskoj vijećnici u Kninu, s 

početkom u 16.05 sati. 

 Sjednicu je otvorio i istom predsjedao Dragan Miličević, predsjednik Gradskog vijeća 

Grada Knina (dalje u tekstu: predsjednik). 

 

 

Nakon izvršene prozivke, utvrđeno je da su od ukupno 15 vijećnika na sjednici nazočni 

sljedeći vijećnici: 
 

1. Marjan Blažević 

2. Tomislav Čolak

3. Ante Dujić 

4. Nino Grabić 

5. Davor Ilić 

6. Mario Krišto 

7. Slavko Krvavica 

8. Ana Marić 

9. Spomenka Martić 

10. Dragan Miličević 

11. Dušan Milivojević 

12. Goran Mrnjavac 

13. Anja Šimpraga 

14. Marko Vujasinović 
 

te da Vijeće ima kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje odluka. 

Vijećnica Antonija Anić-Matić je  opravdala izostanak. 

 

 

Potpredsjednica Vijeća Ana Marić je prigovorila na sam prekid sjednice kao i na pozivanje 

na krivu odredbu Poslovnika Gradskog vijeća Grada Knina od strane predsjednika te je pozivajući 

se na odredbu članka 125. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Knina, koja govori o javnosti rada 

Vijeća, pitala jesu li osobe koje prate sjednicu dostavile pisanu najavu dolaska na sjednicu. 

Predsjednik je rekao da je prekid i dan nastavka sjednice prethodno dogovoren s Klubom 

vijećnika HDZ i da su s istim bili suglasni  te da su na prošloj, kao i ranijim sjednicama, nazočile 

samo osobe koje su bile pozvane na istu, a da prema dosadašnjoj praksi mediji nisu tražili dozvolu 

za nazočnost sjednici. 
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Točka 12. 

Polugodišnje izvješće o izvršenju Programa javnih potreba udruga civilnog društva  

na području Grada Knina za period siječanj-lipanj 2021. godine 

 

Sanda Petrović Brnić, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i                           

društvene djelatnosti je navela i pojasnila aktivnosti Programa koje su se provodile u izvještajnom 

razdoblju. 

Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost te Odbor 

za financije i proračun nemaju primjedbi na Izvješće. 

Vijećnik Tomislav Čolak je ukazao da još nije dobio pisane odgovore od direktora 

poduzeća i predsjedniku dostavio pitanja u pisanom obliku te je rekao da će podržati Izvješća. 

Polugodišnje izvješće o izvršenju Programa javnih potreba udruga civilnog društva na 

području Grada Knina za period siječanj-lipanj 2021. godine usvojeno je većinom glasova, 9 „za“ i 

5 „suzdržanih“ (Klub vijećnika HDZ), što je utvrđeno Zaključkom koji zajedno s Izvješćem čini 

sastavni dio Zapisnika.           

 

Točka 13. 

Polugodišnje izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi  

na području Grada Knina za period siječanj-lipanj 2021. godine 

 

Sanda Petrović Brnić, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i                           

društvene djelatnosti je navela i pojasnila aktivnosti Programa koje su se provodile u izvještajnom 

razdoblju. 

Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost te Odbor 

za financije i proračun nemaju primjedbi na Izvješće. 

Polugodišnje izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Grada 

Knina za period siječanj-lipanj 2021. godine usvojeno je većinom glasova, 9 „za“ i 5 „suzdržanih“ 

(Klub vijećnika HDZ), što je utvrđeno Zaključkom koji zajedno s Izvješćem čini sastavni dio 

Zapisnika.           

 

 Točka 14.  

Polugodišnje izvješće o izvršenju Programa socijalnih davanja  

na području Grada Knina za period siječanj-lipanj 2021. godine 

 

Sanda Petrović Brnić, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i                           

društvene djelatnosti je navela i pojasnila aktivnosti Programa koje su se provodile u izvještajnom 

razdoblju. 

Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost te Odbor 

za financije i proračun nemaju primjedbi na Izvješće. 

Polugodišnje izvješće o izvršenju Programa socijalnih davanja na području Grada Knina za 

period siječanj-lipanj 2021. godine usvojeno je većinom glasova, 9 „za“ i 5 „suzdržanih“ (Klub 

vijećnika HDZ), što je utvrđeno Zaključkom koji zajedno s Izvješćem čini sastavni dio Zapisnika.           

         

 

Točka 15. 

Polugodišnje izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu  

na području Grada Knina za period siječanj-lipanj 2021. godine 

 

Sanda Petrović Brnić, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i                           

društvene djelatnosti je navela i pojasnila aktivnosti Programa koje su se provodile u izvještajnom 

razdoblju. 

Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost te Odbor 

za financije i proračun nemaju primjedbi na Izvješće. 

Polugodišnje izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Grada 

Knina za period siječanj-lipanj 2021. godine usvojeno je većinom glasova, 9 „za“ i 5 „suzdržanih“ 
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(Klub vijećnika HDZ), što je utvrđeno Zaključkom koji zajedno s Izvješćem čini sastavni dio 

Zapisnika.           

 
 

Točka 16. 

Polugodišnje izvješće o izvršenju Programa Općih javnih potreba  

u predškolskom odgoju, školstvu i visokom obrazovanju na području Grada Knina  

za period siječanj-lipanj 2021. godine 

 

Sanda Petrović Brnić, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i                           

društvene djelatnosti je navela i pojasnila aktivnosti Programa koje su se provodile u izvještajnom 

razdoblju. 

Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost te Odbor 

za financije i proračun nemaju primjedbi na Izvješće. 

Potpredsjednica Vijeća Ana Marić je rekla da je na prethodnoj sjednici postavila pitanje u 

svezi stručnog studija i da je dobila pisani odgovor u kojem je navedeno da bi isti trebao biti na 

razini stručnog diplomskog studija  te je dodala da sukladno zakonu u RH postoje kratki stručni 

studiji, preddiplomski stručni studiji te specijalistički diplomski stručni studiji, ali da ne postoji 

razina stručnog diplomskog studija. Rekla je da joj je drago što do realizacije studija nije došlo i da 

se nada da ni neće te je pitala je li uspostavljena komunikacija s veleučilištem u Kninu, zašto se 

stvara konkurencija postojećem Veleučilištu i predložila je prenamjenu predviđenih sredstava,  

možda za pomoć djeci s poteškoćama u razvoju. 

Gradonačelnik je pojasnio da riječ diplomski, ne isključuje riječ specijalistički u nazivu 

studija i da se samo radi o terminologiji, nadalje da Veleučilište u Kninu nije kontaktirano jer isto 

ne bi provodilo navedeni studij i koji svakako nije konkurencija postojećim studijima Veleučilišta. 

Rekao je da mu nije jasno zašto nekome u Kninu nije u interesu da imamo i studij javne uprave ili 

neki drugi studij. 

 Potpredsjednica Vijeća Ana Marić je ponovila da naziv navedenog studija ne postoji u 

sustavu visokog obrazovanja te je dodala da bi bilo bolje da se jača postojeće Veleučilište i da se 

studij provodi na istom, a ne da se dovodi konkurencija iz Zagreba.  

Gradonačelnik je ponovio da se ne radi o konkurenciji i da Veleučilište u Kninu nema 

kompetencije za izvođenje predmetnog studija te dodao da je suradnja Grada Knina i kninskog 

Veleučilišta veoma dobra i da su u pripremi dva nova studijska programa koji bi bili od interesa za 

razvoj Knina. 

Polugodišnje izvješće o izvršenju Programa Općih javnih potreba u predškolskom odgoju, 

školstvu i visokom obrazovanju na području Grada Knina za period siječanj-lipanj 2021. godine 

usvojeno je većinom glasova, 8 „za“, 5 „suzdržanih“ (Klub vijećnika HDZ) i 1 „protiv“ (Čolak), 

što je utvrđeno Zaključkom koji zajedno s Izvješćem čini sastavni dio Zapisnika.           

           

 

Točka 17. 

Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Knina  

za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021. godine 

 

Kristina Perić, zamjenica gradonačelnika Grada Knina je ukratko pojasnila da su prethodno 

izložena i usvojena izvješća sastavni dio ovog Izvještaja i da obrazloženje istog sadrži i izvješća 

proračunskih korisnika, da se većina planiranih prihoda i rashoda odvijaju planiranom dinamikom 

te da se čeka odobrenje zahtjeva za nadoknadu sredstava budući je sve projekte Grad Knin 

predfinancirao vlastitim sredstvima.  

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

Vijećnik Tomislav Čolak je pitao koliki je manjaka prihoda na današnji dan, a zamjenica 

gradonačelnika Kristina Perić je odgovorila da isti iznosi oko 8 milijuna kuna. 

Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Knina za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021. 

godine usvojeno je većinom glasova, 8 „za“ i 6 „protiv“ (Klub vijećnika HDZ i Čolak), što je 

utvrđeno Zaključkom koji zajedno s Izvještajem čini sastavni dio Zapisnika.           



 12 

Točka 18. 

Izvješće o radu gradonačelnika Grada Knina za razdoblje siječanj-lipanj 2021. godine 

 

Gradonačelnik je napomenuo da se Izvješće u najvećem dijelu odnosi na mandatno 

razdoblje prethodnog gradonačelnika te je u nastavku naveo najvažnije aktivnosti koje su obavljala 

tri upravna odjela Grada Knina kao i infrastrukturne projekte koji su se odvijali u predmetnom 

razdoblju. 

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

Izvješće. 

Vijećnik Tomislav Čolak je pohvalio mali broj i iznos putnih naloga te je pitao za cijenu 

sanacije laguna, tko će osigurati sredstva, tko će biti nositelj radova i kada će isti početi. Također 

je pitao je li završen projekt video nadzora javnih površina i gdje se nalaze monitori za nadzor te je 

prokomentirao postupak dodjele potpora i iznose koje je Grad dodjeljivao kao i  daljnji nastavak 

nezapošljavanja u području gospodarstva u gradu.   

Gradonačelnik se zahvalio na pohvali te je pojasnio da je Covid 19 utjecao na održavanje 

radnih sastanaka, a time i na službena putovanja i iznos putnih naloga, da je cijena sanacije lagune 

procijenjena na 24 milijuna kuna i da se nositelj radova još ne zna jer su u izradi elaborata 

sudjelovali Šibensko-kninska županija, DIV, Hrvatske vode i Grad Knin i da postoji mogućnost da 

nositelj radova bude neka od visoko školskih ustanova ali isto tako i da se u očekuje u znatnom 

iznosu sufinanciranje od strane EU. Da se završetak projekta u svezi video nadzora očekuje za 

desetak dana i da će se kontrolne sobe će nalaziti u policiji i kod komunalnih redara Grada Knina, 

da su preko Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, oko 22 milijuna kuna bespovratnih 

sredstava isplaćena gospodarskim subjektima, da Grad nema evidenciju jesu li i koliko radnih 

mjesta otvorili subjekti te da se potpore poljoprivrednicima dodjeljuju za pokrivanje određenih 

troškova poslovanja, ali uz ograničenje sredstava od strane nadležnog ministarstva.   

Vijećnik Tomislav Čolak je rekao da se ne može pristupiti sanaciji lagune dok se ne riješi 

problem pročistača u koji idu otpadne vode, a gradonačelnik je rekao da stavljanje odnosno ne 

stavljanje pročistača u funkciju nema veze sa lagunom. Da je u lipnju tekuće godine izvršen 

tehnički pregled pročistača i da se još čeka uporabna dozvola te da je bolje da se ista ne dobije jer 

bi tada izvođač morao napraviti pročistač kako je bilo predviđeno u projektu i da Grad planira 

izmjenu prostornog i urbanističkog plana radi definiranja pozicije novog pročistača otpadnih voda 

kojeg će morati izgraditi izvođač o svome trošku.  

Izvješće o radu gradonačelnika Grada Knina za razdoblje siječanj-lipanj 2021. godine 

usvojeno je većinom glasova, 8 „za“ i 6 „protiv“ (Klub vijećnika HDZ i Čolak), što je utvrđeno 

Zaključkom koji zajedno s Izvješćem čini sastavni dio Zapisnika.           

          

 

Točka 19. 

Prijedlog Odluke o osnivanju Zaklade Grada Knina 

 

Sanda Petrović Brnić, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i                           

društvene djelatnosti je rekla da se predlaže osnivanje Zaklade Grada Knina kako bi se stvorila 

mogućnost organiziranog i financijski jasnog prikupljanja sredstava i pružanja potpore 

pojedincima, akcijama, projektima i idejama od značaja za život stanovnika, a što su već učinili 

brojni gradovi u RH. Navela je svrhu osnivanja Zaklade i predviđene situacije u kojima građani 

mogu trebati pomoć jer možda neće biti u mogućnosti osigurati podršku sami ili organizirano 

preko drugih neprofitnih i profitnih organizacija i dodala da se za privremenog upravitelja Zaklade 

predlaže zamjenica gradonačelnika Grada Knina, Kristina Perić te da su sredstva za provedbu ove 

Odluke planirana i osigurana u Proračunu Grada Knina za 2021. godinu te da Zakladi mogu 

pristupiti, kao članovi podupiratelji – fizičke i pravne osobe po predviđenim uvjetima. 

Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost te Odbor 

za financije i proračun nemaju primjedbi na prijedlog. 

Vijećnik Tomislav Čolak je komentirao da nakon donošenja predložene Odluke Gradsko 

vijeće više nema nikakve ovlasti spram Zaklade kao ni članovi podupiratelji. 
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Gradonačelnik je pojasnio da je zakonom propisano osnivanje zaklade kao i imenovanje 

upravljačkih i nadzornih tijela.  

Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o osnivanju Zaklade Grada Knina donesena većinom 

glasova, 13 „za“ i 1 „protiv“ (Čolak), i sastavni je dio Zapisnika.           

 

 

Točka 20. 

Prijedlog Odluke o darovanju nekretnine u vlasništvu Grada Knina 

 

Ivica Brčina, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne, 

imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša je u svrhu stambenog zbrinjavanja predložio da se 

predmetna nekretnina u vlasništvu Grada Knina, čija je procijenjena vrijednost 25.000,00 kuna, 

daruje Republici Hrvatskoj, Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje. 

Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost te Odbor 

za financije i proračun nemaju primjedbi na prijedlog. 

Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o darovanju nekretnine u vlasništvu Grada Knina 

donesena jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika.           

 

 

Točka 21. 

Prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Knin 

 

Kristina Perić, zamjenica gradonačelnika Grada Knina je pojasnila pravni temelj za 

donošenje Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Knin kao i  da se potreba izrade Procjene 

temelji na društvenim, ekonomskim i praktičnim razlozima te je pojasnila što ista obuhvaća i tko je 

izradio dokument.  

Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost nema 

primjedbi na prijedlog. 

Vijećnik Tomislav Čolak je komentirao navode o spremnosti i uvježbanosti Civilne zaštite 

u slučaju poplave i potresa te je pitao tko su pripadnici Postrojbe opće namjene, ima li postrojba 

dovoljan broj pripadnika, koliko se sredstava iz proračuna izdvaja za opremljenost i uvježbanost 

postrojbe, koliko puta godišnje i kad će imati vježbe. 

Kristina Perić, zamjenica gradonačelnika je rekla da je ove godine izdvojeno oko 70 tisuća 

kuna za osposobljavanje djelatnika JVP za rukovanje bagerima i drugim teškim strojevima te da će 

odgovori za preostala pitanja, odluka o osnivanju i popis pripadnika Postrojbe naknadno biti 

dostavljeni.   

Vijećnik Nino Grabić je prokomentirao da su za izradu Procjene rizika korišteni podaci iz 

popisa stanovništva 2011. godine te je pitao zašto se nije pričekalo s donošenjem dokumenta 

budući je u tijeku popis stanovništva i jer bi imali točnije podatke, a Kristina Perić, zamjenica 

gradonačelnika je odgovorila da se dokument može ažurirati s novim podacima. 

Potpredsjednica Vijeća Ana Marić je ukazala na pogrešan podatak o smještajnom 

kapacitetu u studentskom domu „fra Lujo Marun“ rekavši da isti nije 300 ležajeva, kao što je 

navedeno u dokumentu, već 78, na što je zamjenica gradonačelnika Kristina Perić rekla da je 

vjerojatno došlo do pogreške tijekom izrade dokumenta i da se ista može ispraviti. 

Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad 

Knin donesena većinom glasova, 13 „za“ i 1 „protiv“ (Čolak), i sastavni je dio Zapisnika.           

 

 

Točka 22. 

Prijedlog Pravilnika o stambenom zbrinjavanju osoba određenih struka i zanimanja  

za čijim radom postoji posebno iskazana potreba na području Grada Knina 

 

Kristina Perić, zamjenica gradonačelnika Grada Knina je rekla da je tijekom primjene   

postojećeg Pravilnika uočena potreba za njegovim izmjenama i dopunama slijedom čega se  
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pristupilo izradi novog Pravilnika te je u nastavku navela promjene u odnosu na postojeći 

Pravilnik.  

Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost nema 

primjedbi na prijedlog. 

Vijećnik Tomislav Čolak je rekao da je ideja dobra ali da je prethodno trebalo napraviti 

analizu postojećeg stanja stanova, obiteljskih kuća te struke i kadrova i da se prvenstveno treba 

pobrinuti za postojeće kadrove koji žive u Kninu. 

Zamjenica gradonačelnika Kristina Perić je pojasnila da se ovdje ne radi o klasičnom 

stambenom zbrinjavanju koje vrši APN nego da je u ovom slučaju Grad Knin samo posrednik koji 

provodi natječaj i prikuplja dokumentaciju, a da stanove dodjeljuje ministarstvo nadležno za 

državnu imovinu.   

Vijećnik Nino Grabić je rekao da je Pravilnik pisan paušalno i da ostavlja prostora za 

manipulaciju, da ne postoji mogućnost žalbe na odluku povjerenstva, da članak 8. točka 5. 

Pravilnika omogućava subjektivno bodovanje, da su stanovi dodjeljivani vojnicima i medicinskom 

osoblju, ali ne i kategoriji ostali, nadalje, složio se s vijećnikom Čolakom da se prvenstveno treba 

pobrinuti za postojeće kadrove u Kninu i predložio je da se propiše mogućnost žalbe na odluku 

povjerenstva i rekao da on nije imao tu mogućnost te je pitao zašto se do sada nije poštovao 

Poslovnik po pitanju raspodjele stanova.  

Zamjenica gradonačelnika Kristina Perić je pobila tvrdnju vijećnika Grabića o nepoštivanju 

Pravilnika i nemogućnosti za žalbu rekavši da se vijećnik, na odluku Povjerenstva, žalio Upravnoj 

inspekciji koja je utvrdila da je sve bilo čisto i transparentno i dodala da odluka Povjerenstva nije 

imala nikakve veze s političkom orijentacijom vijećnika ali da isti u ovom gradu nije prioritet u 

odnosu na liječnike. Složila se da treba voditi računa o zadržavanju mladih kadrova u Kninu, ali  i 

dodala da se u slučaju nedostatka potrebnih kadrova, kao što su liječnici, isti moraju tražiti izvan 

Knina i pokušati ih privući da dođu raditi u Knin za opće dobro i na korist svih građana. Na kraju 

je rekla da vijećnik ima pravo na pristup informacijama i mogućnost prijave Upravnoj inspekciji 

ako smatra da se ne postupa prema propisima. 

Vijećnik Nino Grabić je rekao da nije ulazio u meritum odluke nego da je pitao je li 

ispoštovana formalno pravna procedura u odnosu na kriterije dodjele stanova pojedinim kadrovima 

te kako je moguće da je devet stanova dodijeljeno vojnicima, tri medicinskom osoblju, a da za 

ostale kadrove nije bilo niti jednog stana.  

Gradonačelnik je pojasnio da svi stanovi nisu dodijeljeni odjednom nego u više navrata i   

po prethodnoj obavijesti i uputi Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje 

odnosno na način da Grad Knin bude obaviješten o mogućnosti dodjele tri stana kadrovima, ali da 

pola mora biti dodijeljeno vojsci. Ponovio je navod svoje zamjenice Kristine Perić da je Upravna 

inspekcija, po prijavi, utvrdila da je procedura provedena pravilno i transparentno i dodao da 

ovakav pravilnik imaju skoro sve jedinice lokalne samouprave. Dodatno je pojasnio da se u 

provedenom postupku, za jedan kadrovski stan, razmatralo između vijećnika Grabića i jedne 

logopedice, a koja je sasvim slučajno iz iste političke opcije kao i vijećnik, te da je odlučeno da je 

prioritet za grad logopedica, a ne dipl. inženjer građevinarstva.   

Prijedlog je prihvaćen te je Pravilnik o stambenom zbrinjavanju osoba određenih struka i 

zanimanja za čijim radom postoji posebno iskazana potreba na području Grada Knina donesen 

većinom glasova, 8 „za“, 5 „suzdržanih“ (Klub vijećnika HDZ) i 1 „protiv“ (Čolak), i sastavni je 

dio Zapisnika.           

 

Točka 23. 

Vijećnička pitanja 

 

• Vijećnik Tomislav Čolak je naveo tri izjave Gradonačelnika koje su se odnosile na to da u  

ustanovama i poduzećima kojima je Grad Knin osnivač nema zapošljavanja bez javnog 

natječaja te je na kraju pitao Gradonačelnika iza koje izjave stoji. Nadalje, pozivajući se na 

pitanja i kritike upućene na prošloj sjednici Vijeća direktoru poduzeća Čistoća i zelenilo, 

zamjenicu gradonačelnika Kristinu Perić kao predstavnicu Skupštine poduzeća je pitao mislili 

li što poduzeti u svezi pravilnog prikupljanja otpada i protuzakonitog naplaćivanja usluga od 

strane poduzeća te smatra li se odgovornom zbog navedenog.   
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Gradonačelnik je rekao da ne razumije zašto vijećnik napada svoga kandidata za 

gradonačelnika i koalicijskog partnera Roberta Okadara i želi kriminalizirati njegovo 

zapošljavanje usprkos pojašnjenju direktora poduzeća Upravitelj da su pregovori oko 

njegovog zaposlenja imenovanog vođeni godinu dana prije zadnjih lokalnih izbora.  
 

Vijećnik Tomislav Čolak je tražio odgovor zapošljava li se u gradskim poduzećima putem 

natječaja ili bez natječaja i u svezi istog je predložio tematsku sjednicu. 
 

Zamjenica gradonačelnika Kristina Perić je vijećnika uputila na Uredbu i Zakon o 

gospodarenju otpadom koji propisuju obveze jedinica lokalne samouprave, obveze vijećnika u 

donošenju odluka i poduzeća nadležnih za gospodarenje otpadom kao i cijene. Rekla je da od 

2013. do 2017. godine nije ništa učinjeno po pitanju razdvajanja otpada i izrazila žaljenje zbog 

eventualnih pojedinačnih tehničkih pogrešaka kod otvaranja spremnika ali i postojanja otpora 

pojedinih građana u pogledu razdvajanja i odlaganja otpada u spremnike. Dodala je da Grad 

plaća penale Fondu za zaštitu okoliša jer nije uspostavljen sustav razdvajanja otpada i jer nije 

smanjena količina miješanog otpada te da je prošle godine zbog toga Fondu  plaćena kazna od 

178.000 kuna i rekla da su iz drugih gradova dolazili u Knin kako bi vidjeli naš sustav i 

primijenili ga kod sebe. 
 

Vijećnik Tomislav Čolak nije bio zadovoljan odgovorima i iste je tražio u pisanom obliku. 

 

• Potpredsjednica Vijeća Ana Marić je rekla da je u registru ugovora, na službenoj stranici Grada 

Knina, objavljen ugovor u svezi usluge izrade i implementacije aplikativnog rješenja e-Knin,  

sklopljen s tvrtkom Nano Company u vlasništvu Luciana Grmovšeka, u iznosu od 177.000 

kuna te je pitala što uključuje to aplikativno rješenje i kome će isto biti namijenjeno. Dodala je 

da je direktoru poduzeća Upravitelj trebalo dostaviti popis osoba tražene struke koje je Grad 

stipendirao te da ako je direktor bio uvjeren da je novozaposleni jedini kandidat i da nema 

drugog kadra u gradu, upravo to bio razlog da raspiše javni natječaj.      
 

Zamjenica gradonačelnika Kristina Perić je rekla da je produžen ugovor za izradu aplikativnog 

rješenja zbog izrade baze korisnika kojom raspolaže Grad Knin, sukladno Zakonu o zaštiti 

podataka i pojasnila da se radi na digitaliziranju sustava rada gradske uprave u svim 

segmentima i koliko je god to moguće, kako korisnici ne bi morali u pisanom obliku podnositi 

zahtjeve ili vršiti prijave na natječaje te je dodala da se primjena aplikacije očekuje 1. siječnja 

iduće godine.  

Gradonačelnik je ponovio da u Kninu nedostaje dipl. inženjera građevine te da je i Grad Knin 

tri puta raspisivao natječaj za navedeno zvanje i da se na zadnji javila jedna kandidatkinja koja 

je i zaposlena. Kao usporedbu je naveo da se sadašnjem direktoru poduzeća Upravitelj 

zamjera što je bez natječaja zaposlio osobu deficitarnog zanimanja, a da ranija vlast nikada 

nije raspisala niti jedan natječaj za gradska poduzeća i da je mijenjala sistematizaciju kako bi 

za višegodišnjeg direktora poduzeća Upravitelj zaposlila osobu sa srednjom stručnom 

spremom, koja je do tada na željeznici čekirala kotače na vagonima te je rekao da je to 

neusporedivo.   

 

 

      Sjednica je završena u 18.23 . 

 

 

 

              ZAPISNIK  VODILA                      PREDSJEDNIK 

        Tatjana Plavčić, struč.spec.oec.                                       Dragan Miličević, mag.catech. 


