
 

 

 

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE 

KLASA: 024-03/22-01/7 

URBROJ: 2182-10-01-22-2 

Knin,  26. travnja 2022.  

 

 

 

Z A P I S N I K  

s 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina 

 

 

 

 Sjednica je, dana 26. 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.  

 

 

Usvajanje zapisnika 

 

Na zapisnik s 9. sjednice Gradskog vijeća nije bilo primjedbi te je isti usvojen jednoglasno. 

 

Vijećnik Tomislav Čolak je podsjetio da je vijećnik Mrnjavac, na 10. sjednici Vijeća 

ukazao na povredu Poslovnika Gradskog vijeća Grada Knina u svezi određivanja stanke na 

prijedlog gradonačelnika i da je u svezi toga tražio mišljenje Odbora za Statut, Poslovnik i 
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normativnu djelatnost te da je Predsjednik, iako to nije navedeno u zapisniku, rekao da će vijećnici 

dobiti mišljenje Odbora. Rekao je da vijećnici nisu dobili isto te je i sam ponovo tražio mišljenje 

navedenog Odbora o tome može li predsjednik sam odrediti stanku tijekom sjednice ili istu 

odobriti bilo kome, osim klubu vijećnika, kao što propisuje Poslovnik Vijeća. Predsjednik je rekao 

da se jedan dio konstatacije ne odnosi na zapisnik, ali da će navedeni Odbor dostaviti traženo 

mišljenje.  

Zapisnik s 10. sjednice Gradskog vijeća je usvojen većinom glasova, 8 „za“ i 6 „protiv“ 

(Klub vijećnika HDZ-a i Čolak). 

 

 

Utvrđivanje dnevnog reda 
 

Jednoglasno je usvojen sljedeći 
 

D N E V N I      R E D 

 

1. Prijedlog Odluke o upisu djece u Dječji vrtić CVRČAK Knin za pedagošku godinu 

2022./2023. 

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

                         društvene djelatnosti)   

2. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna (V) Generalnog urbanističkog plana 

Grada Knina 

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

                     imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša) 

3. Prijedlog Odluke o darovanju komunalne opreme 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 Odluke o davanju na upravljanje nekretnine u vlasništvu Grada Knina  

(Izvjestitelj: Marijo Ćaćić, gradonačelnik Grada Knina) 

5. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Knina za razdoblje srpanj – prosinac 2021. 

(Izvjestitelj: Marijo Ćaćić, gradonačelnik Grada Knina) 

6. Vijećnička pitanja 

___________________________ 

 

 

 

Točka 1. 

Prijedlog Odluke o upisu djece u Dječji vrtić CVRČAK Knin  

za pedagošku godinu 2022./2023. 

 

Sanda Petrović Brnić, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i                          

društvene djelatnosti je navela pravni temelj za donošenje predložene odluke te je ukratko 

obrazložila odredbe iste kojima se predlažu uvjeti, rokovi i način upisa djece u vrtić.  

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

primjedbi na prijedlog. 

Vijećnik Tomislav Čolak je konstatirao da iz prijedloga nije razvidan broj slobodnih mjesta 

za upis djece u Vrtić i da se prema Pravilniku Vrtića za troje i više malodobne djece ili za dvoje 

predškolske djece dodjeljuje jedan bod te je rekao da smatra da bi broj bodova trebao biti veći.    

Vijećnik Mario Krišto je rekao da će Klub vijećnika HDZ-a podržati prijedlog i pitao je 

mogu li se u vrtić u Kninu upisati djeca iz susjednih općina, tj. koja nemaju prebivalište na 

području grada Knina te je također pitao za cijenu boravka djece u vrtiću i tko plaća istu. 
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Zamjenica gradonačelnika Kristina Perić je odgovorila da se djeca iz susjednih općina 

mogu upisati u kninski vrtić uz uvjet sklapanja ugovora između vrtića Cvrčak i općine koja 

sufinancira boravak djece s njihovog područja. Da ekonomska cijena desetosatnog programa u 

vrtiću Cvrčak iznosi oko 2.000 kuna i da Grad Knin za djecu sa svog područja sufinancira 1.500 

kuna, a roditelji preostalih 500 kuna, te da isto tako susjedne općine za djecu s njihovog područja 

ili sufinanciraju dio ili financiraju cjelokupan iznos od 2.000 kuna. 

Na Prijedlog Odluke o upisu djece u Dječji vrtić CVRČAK Knin za pedagošku godinu 

2022./2023., jednoglasno je dana suglasnost, što je utvrđeno Zaključkom koji je zajedno s 

Prijedlogom sastavni dio Zapisnika. 

 

 

Točka 2. 

Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna (V)  

Generalnog urbanističkog plana Grada Knina 

 

Umjesto Ivice Brčine, pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne,                      

imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša, koji je bio spriječen nazočiti sjednici, predloženu 

odluku je ukratko obrazložio Marijo Ćaćić, gradonačelnik Grada Knina (dalje u tekstu: 

gradonačelnik) rekavši da se predložene izmjene i dopune GUP-a Grada Knina donose u cilju 

razvoja gospodarstva na području grada i da obuhvaćaju redefiniranje namjene pojedinih zona radi 

realizacije određenih projekata. 

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

primjedbi na prijedlog. 

Vijećnik Goran Mrnjavac je tijekom rasprave rekao da će po pitanju ove točke Klub 

vijećnika HDZ-a biti suzdržan iz razloga što u dostavljenim materijalima prijedloga nedostaje 

parcelizacijski elaborat i grafički dio.  

Gradonačelnik je pojasnio da je donošenju ove Odluke prethodila javna rasprava na kojoj 

su bili dostupni tekstualni dio, elaborat i grafički dio GUP-a Grada Knina i da su svi građani mogli 

dati svoj komentar ili primjedbu na iste, a da je zbog obimnosti materijala vijećnicima dostavljen 

tekstualni dio izmjena i dopuna GUP-a, kao i uvijek do sada. Ponovio je da se predložene izmjene 

donose u cilju razvoja gospodarstva i to radi definiranja mogućnosti izgradnje centra u naselju 

Marići te izmjene u PZ Vedro polje,  Bare i  Preparandija.    

Vijećnik Tomislav Čolak je tijekom rasprave pitao gdje se nalazi Spomenik Oslobodiocima 

Knina (RST-0729),  naveden u članku 12. predložene Odluke, te kada i zašto je tek sada upisan u 

Registar kulturnih dobara RH.  

Gradonačelnik je odgovorio da su u navedenom članku popisana sva kulturna dobra na 

području obuhvata GUP-a Grada Knina koja su upisana u Registar kulturnih dobara RH po 

prijedlogu Ministarstva kulture pa i predmetni spomenik koji se nalazi u blizini tvrđave, a koji nije 

bio u obuhvatu stare jezgre grada, te da pitanje zašto je Ministarstvo kulture tek sada upisalo 

predmetni spomenik vijećnik može uputiti ministarstvu.   

Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o donošenju Izmjena i dopuna (V) Generalnog 

urbanističkog plana Grada Knina donesena većinom glasova, 8 „za“, 5 „suzdržanih“ (Klub 

vijećnika HDZ-a) i 1 „protiv“ (Čolak), i sastavni je dio Zapisnika.           

 

 

Točka 3. 

Prijedlog Odluke o darovanju komunalne opreme  

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

 

Gradonačelnik je naveo pravni temelj za donošenje predložene odluke kojom bi se   

trgovačkom društvu Čistoća i zelenilo d.o.o. povjerilo na upravljanje i održavanje spremnike za 

odvojeno prikupljanje otpada te je ukratko obrazložio istu i rekao da ukupna vrijednost predmetne 
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komunalne opreme iznosi 454.500,00 kuna i da je udio sufinanciranja Fonda za zaštitu okoliša i 

energetsku učinkovitost iznosio 260.891,00 kuna, a da je preostali dio sufinancirao Grad Knin. 

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

za financije i proračun nemaju primjedbi na prijedlog. 

Potpredsjednica Vijeća Ana Marić je pitala zašto u predmetnoj odluci nije navedena 

pojedinačna vrijednost opreme koja se dariva budući će se prilikom knjiženja morati unositi 

pojedinačne, a ne zbrojne vrijednost.  

Gradonačelnik je odgovorio da će navedeno trgovačko društvo prilikom predaje opreme 

dobiti sve podatke pa i pojedinačne vrijednosti za 2 rolo kontejnera i 900 komada kontejnera za 

biootpad.  

 Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o darovanju komunalne opreme trgovačkom društvu 

„Čistoća i zelenilo“ d.o.o. Knin donesena jednoglasno, i sastavni je dio Zapisnika.           

 

 

Točka 4. 

Prijedlog Odluke o davanju na upravljanje nekretnine u vlasništvu Grada Knina 

 

Gradonačelnik je predložio da Grad Knin preda na upravljanje Javnoj ustanovi Lokalna 

razvojna agencija Matica novoizgrađeni objekt-zgradu na području sportsko-rekreacijske zone 

Marunuša, koja bi nekretninu davala na koncesijsko odobrenje za obavljanje ugostiteljske 

djelatnosti lokalnim poduzetnicima, obrtnicima, OPG-ovima i slično, a da bi se ostvareni prihod  

upotrebljavao za održavanje samog objekta i okoliša oko istog. 

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 rekao da će glasovati protiv i komentirao da je navedena 

agencija Matica svrha sama sebi i da se ne vide rezultati njenog djelovanja. 

Gradonačelnik je rekao da tema rasprave nije rad Matice, koja je morala biti osnovana kako 

bi se mogla koristiti sredstva iz IP, te je pojasnio da ukoliko Grad Knin ne preda predmetnu 

nekretninu na upravljanje Matici da bi imao dodatna 2 milijuna kuna troška zbog PDV-a. Dodao je 

da je isti model primijenjen za restoran na tvrđavi, poduzetnički centar i 3i inkubator, čime Grad 

Knin ne mora iz proračuna izdvajati dodatno oko 20 milijuna kuna.  

Vijećnik Goran Mrnjavac je rekao da u predmetnoj odluci nije navedena vrijednost opreme 

i nekretnine koja se predaje na upravljanje Matici, da nakon pojašnjenja gradonačelnika u svezi 

PDV-a predložena odluka ima smisla, ali da bi primarna djelatnost Matice trebala biti priprema 

projektne dokumentacije za poduzetnike i gospodarstvenike u gradu i da bi mu bilo logičnije da je 

nekretnina dana na upravljanje nekoj drugoj ustanovi. 

Gradonačelnik je rekao da se ovom odlukom predmetna nekretnina samo daje na 

upravljanje, da ista ostaje u vlasništvu Grada Knina i da se vrijednost iste nalazi u 

knjigovodstvenim knjigama Grada te da je Matica dužna brinuti se o nekretnini po principu dobrog 

gospodara, a ostvareni prihod iskoristiti na održavanje samog objekta i okoliša oko istog. Rekao je 

da se, ako je vijećnik mislio na Muzej, nekretnina ne može dati na upravljanje toj ustanovi jer ista 

nema registriranu tu djelatnost, a da Matica ima.   

Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o davanju na upravljanje nekretnine u vlasništvu Grada 

Knina donesena većinom glasova, 8 „za“ i 6 „protiv“ (Klub vijećnika HDZ i Čolak), i sastavni je 

dio Zapisnika.           

 

Točka 5. 

Izvješće o radu gradonačelnika Grada Knina za razdoblje srpanj – prosinac 2021. 

 

Gradonačelnik je detaljno upoznao vijećnike o svome radu kroz rad tri upravna odjela 

Grada Knina u razdoblju srpanj - prosinac 2021. godine. 
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Tijekom izlaganja gradonačelnika, sjednicu je napustio vijećnik Nino Grabić, nazočno 13 

vijećnika. 

Vijećnik Goran Mrnjavac je ukazao na povredu članka 58. Poslovnika o radu Gradskog 

vijeća, jer je gradonačelnikovo izlaganje trajalo duže od propisanog vremena, a predsjednik je 

pojasnio da se prema stavku 2. navedenog članka može odobriti i duže trajanje izlaganja.   

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

za financije i proračun nemaju primjedbi na prijedlog. 

Vijećnik Ante Dujić je rekao da će Klub vijećnika HDZ-a biti protiv izvješća zbog spore 

realizacije IP u odnosu na Grad Benkovac koji je realizirao skoro 70% projekata i jer je izvješće o 

radu gradonačelnika sadržano samo u dijelu koji se odnosi na kolegij gradonačelnika, a da se ostali 

dio izvješća odnosi na izvješće upravnih odjela.  

Gradonačelnik se ispričao što je dužinom svoga izlaganja prekršio Poslovnik te je rekao da 

kada je nezavisna lista došla na vlast 2017. godine, nije bio pripremljen niti jedan projekt, a da su 

drugi gradovi do tada već pripremili i prijavili skoro sve projekte. Dodao je da će do kraja 2023. 

godine, kada je i rok, biti provedeni svi projekti te je pojasnio da se rad gradonačelnika ne provodi 

samo kroz održavanje kolegija nego kroz svakodnevni rad na poslovima iz djelokruga upravnih 

odjela Grada Knina. 

Vijećnik Tomislav Čolak je tijekom rasprave rekao da će glasovati protiv izvješća te je 

komentirao da je prijavljeno 17, ugovoreno 15, u provedbi 10, a završeno samo 7 projekata u 

vrijednosti od 12 milijuna kuna i to most na Orašnici, šetnjica uz Krku, restoran na Tvrđavi te da je 

ostalo projektna dokumentacija, da je u proračun Grada uplaćeno 28 milijuna kuna, da će svečano 

otvoreni projekt 3i inkubator biti promašaj i da za isti sredstva još nisu uplaćena u proračun Grada 

te da radovi na infrastrukturi poduzetničkog centra još nisu završeni. Tražio je pojašnjenje razlike 

u odnosu na manje iznose zaduženja i veće iznose naplaćene komunalne naknade za fizičke i 

pravne osobe te je pitao zašto nitko ne unajmljuje prostore u inkubatoru.  

Gradonačelnik je pojasnio da svaki projekt zahtjeva dugotrajnu proceduru i da će svi 

projekti biti završeni do kraja iduće godine, da postoje rokovi za uplatu sredstava po završenim 

projektima, da je završetak radova na poduzetničkom centru produžen do ljeta  i da je investitor taj 

koji će zapošljavati radnike, a ne Grad Knin, da se razlika između planirane i realizirane naplate 

komunalne naknade odnosi na opomene i ovrhe u ovom izvještajnom razdoblju, da je javni 

natječaj za zakup poslovnih prostora u inkubatoru u tijeku i da je do sada kroz radionice u 

inkubatoru prošlo 320 osoba.     

Izvješće o radu gradonačelnika Grada Knina za razdoblje srpanj - prosinac 2021. godine 

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

Zaključkom koji je zajedno s Izvješćem sastavni dio Zapisnika.           

 

  
Točka 6.   

Vijećnička pitanja 
 

• Vijećnik Tomislav Čolak je uspoređujući gradove Knin i Sinj iznio podatke da se broj 

stanovnika u Sinju povećao, da Sinj stipendira svakog trećeg, a Knin svakog dvadesetog 

studenta, da Sinj, iako ima 100% veći broj stanovnika od Knina, na godišnjoj razini za 

zaposlene iz proračuna izdvaja samo 25, a Knin 22 milijuna kuna. Dalje je rekao da je u 2021. 

godini, iz proračuna Grada, za usluge raznim medijima plaćeno 107.000 kuna, od čega tvrtki 

Pro medija (HUKNET) 27.000 kuna i tvrtki Nano company (FERAL) 13.000 kuna te je tražio 

u pisanom obliku informaciju kojim je tvrtkama isplaćeno preostali 67.000 kuna i dostavu svih 

ugovora s tvrtkama kojima su isplaćena navedena sredstva. 

Gradonačelnik je rekao da proračun Sinja iznosi 100 milijuna kuna, a proračun Knina 40 

milijuna kuna te da je Knin za 10 puta povećao broj stipendija u odnosu na ranije godine. Dalje 

je rekao da jedinice lokalne samouprave imaju obvezu informirati javnost o svome radu, pa 

tako i Grad Knin, koji to čini preko lokalnih medija. Budući je imao kod sebe tražene podatke i 

kako iste ne bi morao dostavljati pisanim putem, gradonačelnik je naveo ostale medije kojima 
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su plaćene usluge, i to: medijan - 1875 kuna,  HanzaMedia - 13.690 kuna, Županijski radio 

Šibenik - 5.500 kuna, Primera Meridies do.o. - 2.000 kuna, Primera Orjent d.o.o. - 24.000 kuna 

i Digital Media Group - 19.995 kuna. 

Vijećnik Tomislav Čolak je komentirao da ako Grad sada financira 25 stipendija da ih je prije 

bilo 2,5 i još jednom je tražio ugovore s medijima, a gradonačelnik je rekao da je zatečeno 5 

stipendija, a da ih je sada 55 te da će vijećniku traženi ugovori biti dostavljeni. 

 

• Vijećnik Goran Mrnjavac je pitao za uređenje platoa ispred crkve Gospe Velikoga Hrvatskog 

Krsnog Zavjeta i novoizgrađene stambene zgrade u Gospinoj ulici. 

Gradonačelnik je rekao da već postoji idejno rješenje za uređenje navedenog platoa tj. trga čija 

bi realizacija iznosila više desetaka milijuna kuna, ali da Grad Knin nije u mogućnosti to 

financirati. Dodao jer da se izrađuje projektni zadatak temeljem kojeg će se raspisati natječaj za 

projektanta koji će izraditi idejni i glavni projekt, projektu dokumentaciju i ishoditi dozvole 

kako bi se apliciralo na fondove EU u cilju dobivanja sredstava za projekt, koji bi dijelom 

sufinancirao i Grad Knin. Naglasio je da se radi o trgu koji predstavlja bitnu cjelinu u 

navedenom dijelu grada, ali da zbog propisanih procedura ne može govoriti o rokovima za 

provođenje projekta.      
 

 

 

 

      Sjednica je završena u 17.43 

 

 

            ZAPISNIK  SASTAVILA                      PREDSJEDNIK 

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

 

 

 

 

  


