
 

 

 

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE 

KLASA: 024-03/22-01/6 

URBROJ: 2182-10-01-22-2 

Knin,  12. travnja 2022.  

 

 

 

Z A P I S N I K  

s 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina 

 

 

 

 Sjednica je, dana 12. travnja 2022. 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. Tomislav Čolak 

2. Ante Dujić 

3. Nino Grabić  

4. Davor Ilić 

5. Marjan Blažević 

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 
 

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

Nije nazočna vijećnica Antonija Anić-Matić, koja je opravdala izostanak.  

 

Vijećnik Tomislav Čolak je, pozivajući se na članak 99. Poslovnika o radu Gradskog vijeća 

Grada Knina, ukazao na kršenje Poslovnika Gradskog vijeća Grada Knina jer uz materijale nije 

dostavljen zapisnik s 9. sjednice Vijeća, a predsjednik je pojasnio da isti nije završen zbog obima i 

obavljanja i drugih poslova službenice koja isti sastavlja i da će se isti usvajati na sljedećoj 

sjednici.  Dodao je da i vijećnik krši poslovnik dužinom svojih izlaganja, ali da mu se to tolerira.  
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Usvajanje zapisnika 

 

Na zapisnik s 8. tematske sjednice Gradskog vijeća nije bilo primjedbi te je isti usvojen 

većinom glasova, 8 „za“ i 6 „protiv“ (Klub vijećnika HDZ-a i Čolak). 

 

 

 

Utvrđivanje dnevnog reda 
 

Većinom glasova, 13 „za“ i 1 „protiv“ (Čolak), usvojen je sljedeći: 

 
 

D N E V N I      R E D 

 

1. Prijedlog Statuta Narodne knjižnice Knin 

(Izvjestitelj: Ivica Šimić, ravnatelj Narodne knjižnice Knin) 

2. Prijedlog Odluke o davanju jamstva i suglasnosti za kreditno zaduženje trgovačkom 

društvu „Upravitelj-Knin“ d.o.o., Knin 

(Izvjestitelj: Joško Nedoklan, pročelnik Upravnog odjela za programe EU, gospodarstvo,  

                     strateško planiranje i razvoj, financije, javnu nabavu i naplatu potraživanja) 

3. Prijedlog Odluke o davanju mrtvačnice (odarnice) na gradskom groblju u Kninu na 

upravljanje trgovačkom društvu „Čistoća i zelenilo“ d.o.o. Knin 

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

                     imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša) 

4. Prijedlog Plana davanja koncesija za 2022. godinu 

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

                     imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša) 

5. Vijećnička pitanja 

 

___________________________ 

 

 

 

Točka 1. 

Prijedlog Statuta Narodne knjižnice Knin 

 

Ivica Šimić, ravnatelj Narodne knjižnice Knin je pojasnio izmjene u odnosu na raniji Statut 

Knjižnice. 

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

primjedbi na prijedlog. 

Vijećnik Tomislav Čolak je tražio pojašnjenje članka 22. Statuta Knjižnice koji propisuje 

imenovanja ravnatelja, a ravnatelj Ivica Šimić je rekao da je navedena odredba propisana temeljem 

Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti. 

Vijećnik Tomislav Čolak je rekao da ne može podržati prijedlog jer se navedenom 

odredbom pogoduje političkom kadroviranju. 

Prijedlog je prihvaćen te je Zaključak o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog Statuta 

Narodne knjižnice Knin donesen većinom glasova, 13 „za“ i 1 „protiv“ (Čolak), i sastavni je dio 

Zapisnika.           

 

Po prijedlogu gradonačelnika predsjednik je odredio stanku, a nakon iste sjednica je 

nastavljena u 16.39. 
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Vijećnik Goran Mrnjavac je ukazao na povredu Poslovnika Gradskog vijeća Grada Knina 

te je pozivajući se na članak 110. rekao da stanku može predložiti samo klub vijećnika i tražio je 

mišljenje Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost.  

Predsjednik je smatrao da nije bilo povrede Poslovnika Gradskog vijeća i rekao da kao 

predsjednik može po prijedlogu odobriti stanku ili sam tražiti istu.  

 

 

Točka 2. 

Prijedlog Odluke o davanju jamstva i suglasnosti za kreditno zaduženje  

trgovačkom društvu „Upravitelj-Knin“ d.o.o., Knin 

 

Joško Nedoklan, pročelnik Upravnog odjela za programe EU, gospodarstvo,                     

strateško planiranje i razvoj, financije, javnu nabavu i naplatu potraživanja je navodeći pravni 

temelj obrazložio i predložio donošenje predmetne odluke o davanju jamstva i suglasnosti za 

kreditno zaduženje trgovačkom društvu „Upravitelj-Knin“ d.o.o., Knin.  

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

za financije i proračun nemaju primjedbi na prijedlog. 

Vijećnik Tomislav Čolak se tijekom rasprave osvrnuo na poslovni plan društva Upravitelj-

Knin d.o.o., djelatnosti i poslovanje Društva, rekavši da gradonačelnik priča o dobiti, uštedama, ali 

da to nije potkrijepljeno dokazima, te je upozorio da se ovim prijedlogom zadužuju svi građani 

Grada Knina. Gradonačelnik je u svojim odgovorima rekao da je poslovni plan polazište 

poslovanja poslovnog subjekta, da su poslove održavanja nerazvrstanih cesta do sada obavljale 

Ceste Šibenik i da je dobit išla u Šibenik, a da će sada dobit ostajati u Kninu jer će te poslove 

obavljati gradsko društvo, da su sva usvojena Izvješća o radu Društva od strane Gradskog vijeća 

potvrda njihovog dobrog poslovanja te je kao primjer naveo održavanje javne rasvjete i predložio 

usvajanje prijedloga.  

Vijećnik Nino Grabić je ukazao na šturost materijala i da iz njih nije vidljiva analiza cijena, 

kretanja, dobiti i dr. te je također upozorio na zaduženje svih građana i pozvao vijećnike da 

razmisle o prijedlogu.  Gradonačelnik je rekao da kredit diže navedeno Društvo, a da je Grad Knin 

samo jamac te je dodao da se i Grad priprema za dizanje kredita za provedbu projekata i da će 

jamac biti država. Rekao je da banka temeljem detaljne analize poslovnog plana Društva odobrava 

kredit. Ponovio je da će sada poslove održavanja cesta obavljati gradsko društvo, koje se već 

iskazalo kroz poslove održavanja javne rasvjete, a da se iz proračuna i ranije plaćalo za iste 

poslove te da će Društvo kredit vraćati obavljanjem tih i drugih poslova iz svoje djelatnosti.  

Vijećnik Davor Ilić se složio s vijećnikom Grabićem u svezi šturih materijala i poslovnog 

plana i rekao da će, budući je gradonačelnik preuzeo odgovornost, podržati prijedlog.   

Vijećnik Tomislav Čolak se javio za ispravak krivog navoda gradonačelnika rekavši da se 

neće vračati 8.300.000 kuna nego da se na taj iznos dodaje i kamata. 

Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o davanju jamstva i suglasnosti za kreditno zaduženje 

trgovačkom društvu „Upravitelj-Knin“ d.o.o., Knin donesena većinom glasova, 8 „za“ i 6 „protiv“ 

(Klub vijećnika HDZ-a i Čolak), i sastavni je dio Zapisnika.           

 

 

Točka 3. 

Prijedlog Odluke o davanju mrtvačnice (odarnice) na gradskom groblju u Kninu na 

upravljanje trgovačkom društvu „Čistoća i zelenilo“ d.o.o. Knin 

 

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

imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša je navodeći pravni temelj predložio donošenje odluke 

kojim bi se mrtvačnica (odarnice) na gradskom groblju u Kninu dala na upravljanje trgovačkom 

društvu „Čistoća i zelenilo“ d.o.o. Knin. 
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 Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost nema 

primjedbi na prijedlog. 

Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o davanju mrtvačnice (odarnice) na gradskom groblju u 

Kninu na upravljanje trgovačkom društvu „Čistoća i zelenilo“ d.o.o. Knin donesena jednoglasno, i 

sastavni je dio Zapisnika.           

 

 

Točka 4. 

Prijedlog Plana davanja koncesija za 2022. godinu 

 

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

imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša je navodeći pravni temelj pojasnio da u 2022. godini 

istječu koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova i komunalnog linijskog prijevoza putnika i 

da je stoga potrebno donijeti predloženi plan. 

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 Plan davanja koncesija za 2022. godinu usvojen jednoglasno, i 

sastavni je dio Zapisnika.           

 

 

 

 Vijećnicima se obratio gradonačelnik i u svezi dvije točke koje su povučene s dnevnog reda 

9. sjednice Vijeća i to: Prijedlog Odluke o davanju ovlaštenja za donošenje odluke na Skupštini 

trgovačkog društva Komunalno poduzeće d.o.o. za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje 

otpadnih voda i Prijedlog Odluke o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim 

građevinama u vlasništvu Grada Knina, izvijestivši ih  da je od strane Ustavnog suda RH donesena 

privremena mjera o obustavi primjene Uredbe o uslužnim područjima, kojom je obustavljeno  

izvršenje svih općih i pojedinačnih akata i radnji koje se poduzimaju na temelju navedene Uredbe i 

da se slijedom toga, do donošenja odluke o suglasnosti Uredbe s Ustavom i zakonom zaustavlja 

procedura pripajanja našeg gradskog vodovoda Šibenskom.   

 

 

  
Točka 5.   

Vijećnička pitanja 
 

• Vijećnik Tomislav Čolak je pitao gradonačelnika kada će kanalizacijske vode prestati odlaziti 

u komunalnu lagunu. Nadalje je rekao da je na portalu Gradonačelnik.hr objavljen članak o 

povećanju studentskih i učeničkih stipendija u Kninu za 460% i da se Knin nalazi među prvih 

10 gradova po izdvajanju za stipendije. Rekao je da Grad Knin stipendira 25 od 520 studenata 

te je kao usporedbu naveo da Sinj stipendira 355 studenata i pitao je gradonačelnika je li ga 

sram takvog članka plaćenog novcem poreznih obveznika i namjerava li povećati izdvajanja za 

stipendije.   

Gradonačelnik je rekao da je raspisan postupak javne nabave i da će odabrani izvođač 

prespojiti preostali dio kanalizacije otpadnih voda koji ide u lagunu, na kolektor C21, a da će 

onda samo oborinska odvodnja odlaziti u lagunu. Nadalje, u svezi stipendija gradonačelnik je 

rekao da gradovi izdvajaju sukladno svojim mogućnostima, te da je u zadnjih nekoliko godina 

Grad Knin izdvajanja za stipendije povećao 6-7 puta i da se svake godine raspisuju novi 

natječaji za studentske stipendije te učeničke, sportske i stipendije za liječničke specijalizante, 

kojih ranije nije niti bilo. 
 

Vijećnik Tomislav Čolak je rekao da nije dobio decidiran odgovor u odnosu na prvo pitanje, te 

još jednom pitao je li sram gradonačelnika za plaćanje članka novcem poreznih obveznika uz 

konstataciju da se isti nema čime pohvaliti u odnosu na broj stipendija. 
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Gradonačelnik je komentirao da vijećnik Čolak nikada nije zadovoljan odgovorima te je dodao 

da je 2017. bilo 5, a da sada ima 60 stipendija i da je tendencija povećanje istih. Rekao je da 

Grad Knin, kao i sve druge jedinice lokalne samouprave, sufinancira rad određenih medija s 

1.000 kuna mjesečno, kako bi prenosili informacije i da navedeni članak nije naručio Grad 

nego je portal sam napravio i objavio analizu.       

 

 

 

 

      Sjednica je završena u 17.35  

 

 

              ZAPISNIK  VODILA                      PREDSJEDNIK 

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

 

 

 

 

  


