
 

 

 

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE 

KLASA: 024-03/22-01/13 

URBROJ: 2182-10-01-22-2 

Knin,  20. lipnja 2022.  

 

 

 

Z A P I S N I K  

s 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina 

 

 

 Sjednica je, dana 20. lipnja 2022. godine, započela u gradskoj vijećnici u Kninu, s 

početkom u 16:15 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. Veselin Đujić 

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. Marko Vujasinović 
 

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

Nisu nazočni vijećnica Antonija Anić-Matić i vijećnik Goran Mrnjavac, koji su opravdali 

izostanak te vijećnik Marijan Blažević, koji će kasniti na sjednicu. 

 

Klub vijećnika HDZ-a je tražio desetominutnu pauzu kako bi mogli razmotriti sadržaj 

Popisa aktivnosti vezanih uz Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda grada Knina u razdoblju od 

21.03.2022. do 21.05.2022., koji su dobili prije početka sjednice. 

 

Tijekom pauze na sjednu je došao vijećnik Marjan Blažević, nazočno 13 vijećnika.  

 

Nakon pauze, Nino Grabić je, u ime Kluba vijećnika HDZ-a i vijećnika Tomislava Čolaka 

izrazio zgražanje zbog dostavljenih pet natuknica o temi koja je od vitalnog interesa za grad Knin.  

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

njega traženo da vijećnike izvijesti u učinjenom u određenom periodu i da je kroz kratke navode, 
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po datumima, navedeno što se desilo po predmetnom projektu u roku 60 dana od tematske 

sjednice.  

 

Usvajanje zapisnika 

 

Na zapisnik s 12. sjednice Gradskog vijeća nije bilo primjedbi te je isti usvojen 

jednoglasno. 

Na zapisnik s 13. sjednice Gradskog vijeća nije bilo primjedbi te je isti usvojen 

jednoglasno. 

 

 

Utvrđivanje dnevnog reda 
 

Jednoglasno je usvojen sljedeći 
 

D N E V N I      R E D 

 

1. Prijedlog Etičkog kodeksa članova Gradskog vijeća Grada Knina 

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

                         društvene djelatnosti) 

2. Godišnje izvješće o izvršenju Programa javnih potreba udruga civilnog društva na 

području Grada Knina za 2021. godinu 

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

                         društvene djelatnosti) 

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

Knina za 2021. godinu 

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

                         društvene djelatnosti) 

4. Godišnje izvješće o izvršenju Programa socijalnih davanja na području Grada Knina 

za 2021. godinu 

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

                         društvene djelatnosti) 

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

Knina za 2021. godinu 

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

                          društvene djelatnosti) 

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

odgoju, školstvu i visokom obrazovanju na području Grada Knina za 2021. godinu 

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

                         društvene djelatnosti) 

7. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području 

Grada Knina za 2021. godinu 

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

                     imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša) 

8. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Grada Knina za 2021. godinu 

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

                     imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša) 

9. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Knina za 2021. godinu 

(Izvjestiteljica: Kristina Perić, zamjenica gradonačelnika Grada Knina) 

10. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Knina za 2021. godinu 

(Izvjestiteljica: Kristina Perić, zamjenica gradonačelnika Grada Knina) 
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11. Prijedlog I. izmjena Programa javnih potreba u sportu na području Grada Knina za 

2022. godinu 

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

                         društvene djelatnosti) 

12. Prijedlog I. izmjena Programa Općih javnih potreba u predškolskom odgoju, 

školstvu i visokom obrazovanju na području Grada Knina za 2022. godinu 

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

                         društvene djelatnosti) 

13. Prijedlog izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na 

području Grada Knina za 2022. godinu 

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

                     imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša) 

14. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Knina za 2022. godinu 

(Izvjestiteljica: Kristina Perić, zamjenica gradonačelnika Grada Knina) 

15. Prijedlog Odluke o zaduživanju Grada Knina za realizaciju projekata sufinanciranih 

iz sredstava Europske unije 

(Izvjestitelj: Joško Nedoklan, pročelnik Upravnog odjela za programe Europske unije,  

                     gospodarstvo, strateško planiranje i razvoj, financije, javnu nabavu i naplatu  

                     potraživanja) 

16. Prijedlog Odluke o zaduživanju Grada Knina za kapitalne investicije 

(Izvjestitelj: Joško Nedoklan, pročelnik Upravnog odjela za programe Europske unije,  

                     gospodarstvo, strateško planiranje i razvoj, financije, javnu nabavu i naplatu  

                     potraživanja) 

17. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Knina 

za 2022. godinu 

(Izvjestitelj: Joško Nedoklan, pročelnik Upravnog odjela za programe Europske unije,  

                     gospodarstvo, strateško planiranje i razvoj, financije, javnu nabavu i naplatu  

                     potraživanja) 

18. Prijedlog Programa potpora male vrijednosti za poticanje gospodarstva na području 

Grada Knina kroz poboljšanje poslovne konkurentnosti 

(Izvjestitelj: Joško Nedoklan, pročelnik Upravnog odjela za programe Europske unije,  

                     gospodarstvo, strateško planiranje i razvoj, financije, javnu nabavu i naplatu  

                     potraživanja) 

19. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa 

za sustav civilne zaštite na području Grada Knina 

(Izvjestiteljica: Kristina Perić, zamjenica gradonačelnika Grada Knina) 

20. Vijećnička pitanja 

___________________________ 

 

 

Točka 1. 

Prijedlog Etičkog kodeksa članova Gradskog vijeća Grada Knina 

 

Sanda Petrović Brnić, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i                          

društvene djelatnosti je rekla da je donošenje ovog prijedloga zakonska obveza te je navela 

odredbe zakona koje to propisuju i pozvala vijećnike da usvoje isti. 

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

primjedbi na prijedlog. 

Vijećnik Nino Grabić je u ime Kluba vijećnika HDZ-a rekao da će isti podržati ovaj 

prijedlog te je dodao da je neprihvatljivo da u tijelima i odborima Gradskog vijeća Grada Knina 

nema oporbe i da isto nije u skladu s Etičkim kodeksom. 
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Vijećnik Tomislav Čolak je rekao da će također podržati ovaj prijedlog te je predložio da se 

predsjednik i članovi Etičkog odbora ne biraju natpolovičnom većinom vijećnika nego da se biraju  

2/3 većinom ili konsenzusom. 

Prijedlog je prihvaćen te je Etički kodeks članova Gradskog vijeća Grada Knina usvojen 

jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika.           

 

Točka 2. 

Godišnje izvješće o izvršenju Programa javnih potreba udruga civilnog društva  

na području Grada Knina za 2021. godinu 

 

Sanda Petrović Brnić, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i                          

društvene djelatnosti je ukratko navela aktivnosti Programa javnih potreba udruga civilnog društva 

na području Grada Knina koje su provedene u 2021. godini. 

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

financije i proračun nemaju primjedbi na Izvješće. 

Godišnje izvješće o izvršenju Programa javnih potreba udruga civilnog društva na području 

Grada Knina za 2021. godinu usvojeno je većinom glasova, 9 „za“ i 4 „suzdržana“ (Klub vijećnika 

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

 

Točka 3. 

Godišnje izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi  

na području Grada Knina za 2021. godinu 

 

Sanda Petrović Brnić, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i                          

društvene djelatnosti je ukratko navela aktivnosti Programa javnih potreba u kulturi na području 

Grada Knina koje su provedene u 2021. godini. 

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

financije i proračun nemaju primjedbi na Izvješće. 

Godišnje izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Knina 

za 2021. godinu usvojeno je većinom glasova, 9 „za“ i 4 „suzdržana“ (Klub vijećnika HDZ-a), što 

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

 

Točka 4. 

Godišnje izvješće o izvršenju Programa socijalnih davanja  

na području Grada Knina za 2021. godinu 

 

Sanda Petrović Brnić, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i                          

društvene djelatnosti je ukratko navela aktivnosti Programa socijalnih davanja na području Grada 

Knina koje su provedene u 2021. godini. 

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

financije i proračun nemaju primjedbi na Izvješće. 

Vijećnik Mario Krišto je prokomentirao da je u 2021. godini rođeno samo 87 djece. 

Kristina Perić, zamjenica gradonačelnika Grada Knina je pojasnila da se navedeni broj u 

predmetnom Izvješću odnosi na isplaćene naknade za rođenje djeteta temeljem podnesenih 

zahtjeva, a ne na ukupan broj djece rođene u Kninu u 2021. godini i da nisu svi roditelji podnosili 

zahtjev za naknadu.  

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

2021. godinu usvojeno je većinom glasova, 9 „za“ i 4 „suzdržana“ (Klub vijećnika HDZ-a), što je 

utvrđeno Zaključkom koji zajedno s Izvješćem čini sastavni dio Zapisnika.           
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Točka 5. 

Godišnje izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu  

na području Grada Knina za 2021. godinu 

 

Sanda Petrović Brnić, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i                          

društvene djelatnosti je ukratko navela aktivnosti Programa javnih potreba u sportu na području 

Grada Knina koje su provedene u 2021. godini. 

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

financije i proračun nemaju primjedbi na Izvješće. 

Godišnje izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Grada Knina 

za 2021. godinu usvojeno je većinom glasova, 9 „za“ i 4 „suzdržana“ (Klub vijećnika HDZ-a), što 

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

 

Točka 6. 

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

školstvu i visokom obrazovanju na području Grada Knina za 2021. godinu 

 

Sanda Petrović Brnić, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i                          

društvene djelatnosti je ukratko izvijestila o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom 

odgoju, školstvu i visokom obrazovanju na području Grada Knina za 2021. godinu. 

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

financije i proračun nemaju primjedbi na Izvješće. 

Godišnje izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju, školstvu i 

visokom obrazovanju na području Grada Knina za 2021. godinu usvojeno je većinom glasova, 9 

„za“ i 4 „suzdržana“ (Klub vijećnika HDZ-a), što je utvrđeno Zaključkom koji zajedno s Izvješćem 

čini sastavni dio Zapisnika.           

 

Točka 7. 

Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture  

na području Grada Knina za 2021. godinu 

 

Gradonačelnik je ukratko izvijestio o izvršenju Programa građenja komunalne 

infrastrukture na području Grada Knina za 2021. godinu. 

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

financije i proračun nemaju primjedbi na Izvješće. 

Godišnje izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području 

Grada Knina za 2021. godinu usvojeno je većinom glasova, 8 „za“, 1 „protiv“ (Čolak) i 4 

„suzdržana“ (Klub vijećnika HDZ-a), što je utvrđeno Zaključkom koji zajedno s Izvješćem čini 

sastavni dio Zapisnika.           

 

Točka 8. 

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture  

na području Grada Knina za 2021. godinu 

 

Gradonačelnik je ukratko izvijestio o izvršenju Programa održavanja komunalne 

infrastrukture na području Grada Knina za 2021. godinu. 

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

financije i proračun nemaju primjedbi na Izvješće. 

Godišnje izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Grada Knina za 2021. godinu usvojeno je većinom glasova, 8 „za“, 1 „protiv“ (Čolak) i 4 

„suzdržana“ (Klub vijećnika HDZ-a), što je utvrđeno Zaključkom koji zajedno s Izvješćem čini 

sastavni dio Zapisnika.           
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Točka 9. 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Knina za 2021. godinu 

 

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

izložena i usvojena izvješća sastavni dio ovog Izvještaja koje sadrži  još i izvješća proračunskih 

korisnika, da su većina planiranih prihoda i rashoda realizirani osim prihoda od povrata sredstava 

iz EU za provedbu Intervencijskog plana Grada Knina i da je zbog toga 2021. godina završena s 

manjkom od 7.308.694 kune, ali da se uplata očekuje u 2022. godini i da će se navedeni manjak 

pokriti prenesenim viškom iz prethodnih godina.   

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

Vijećnik Tomislav Čolak je rekao da neće podržati Izvješće te je prokomentirao da su 

prihodi od poslovanja planirani u iznosu od oko 144 milijuna kuna, a realizirani u iznosu od oko 

70 milijuna kuna. Kristina Perić, zamjenica gradonačelnika je rekla da vijećnik pogrešno iščitava 

tablicu jer da su 144 milijuna kuna tekući plan za 2021. godinu, a da je 70 milijuna kuna izvršenje 

za 2020. godinu te da su navedeni podaci tu radi praćenja i usporedbe. Vijećnik Tomislav Čolak je 

pitao koliko je izvršenje za 2021., a Kristina Perić, zamjenica gradonačelnika je rekla da izvršenje 

Proračuna za 2021. godinu iznosi 73.200.000 kuna. 

Potpredsjednica Vijeća Ana Marić je pitala zašto je prihod od poreza i prireza na dohodak 

manji u odnosu na prethodne godine, a Kristina Perić, zamjenica gradonačelnika je odgovorila da 

su navedeni prihodi manji jer su Gradu Kninu smanjena sredstava iz fiskalnog izravnanja za 24 

milijuna kuna, a da dobivene kompenzacijske mjere iznose nešto više od 23 milijuna kuna. 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Knina za 2021. godinu usvojen je većinom 

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

zajedno s Izvještajem čini sastavni dio Zapisnika.           

 

 

Točka 10. 

Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Knina za 2021. godinu 

 

Kristina Perić, zamjenica gradonačelnika Grada Knina je navela pravni temelj, dodavši da 

se predloženom odlukom utvrđuje krajnji rezultat poslovanja Grada Knina u 2021. godini koji će 

biti raspodijeljen u narednom proračunskom razdoblju te je ukratko obrazložila prijedlog.   

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

financije i proračun nemaju primjedbi na prijedlog. 

Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Knina za 2021. 

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

dio Zapisnika.           

 

Točka 11. 

Prijedlog I. izmjena Programa javnih potreba u sportu  

na području Grada Knina za 2022. godinu 

 

Sanda Petrović Brnić, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i                          

društvene djelatnosti je ukratko pojasnila da se ovim prijedlogom ukupni iznos Programa povećava 

za 6.600,00 kuna jer je za tekuću godinu povećan iznos stipendija za vrhunske i vrsne sportaše.  

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

financije i proračun nemaju primjedbi na prijedlog. 

Vijećnik Nino Grabić se u ime Kluba vijećnika HDZ-a zahvalio sportašima koji po svijetu 

pronose ime grada Knina i dodao da su uvijek za ovakve prijedloge.  

Prijedlog je prihvaćen te je I. izmjena Programa javnih potreba u sportu na području Grada 

Knina za 2022. godinu donesena jednoglasno, i sastavni je dio Zapisnika.           
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Točka 12. 

Prijedlog I. izmjena Programa Općih javnih potreba u predškolskom odgoju,  

školstvu i visokom obrazovanju na području Grada Knina za 2022. godinu 

 

Sanda Petrović Brnić, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i                          

društvene djelatnosti je ukratko pojasnila da se ovim prijedlogom ukupni iznos Programa povećava 

za 35.000,00 kuna zbog povećanja cijene prijevoza predškolske djece i većeg broja djece koja 

pohađaju Malu školu.  

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

financije i proračun nemaju primjedbi na prijedlog. 

Prijedlog je prihvaćen te su I. izmjene Programa Općih javnih potreba u predškolskom 

odgoju, školstvu i visokom obrazovanju na području Grada Knina za 2022. godinu donesene 

jednoglasno, i sastavni su dio Zapisnika.           

 

Točka 13. 

Prijedlog izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture  

na području Grada Knina za 2022. godinu 

 

Gradonačelnik je ukratko pojasnio da se ovim prijedlogom dosadašnji ukupni iznos 

Programa, s 2.740.000 kuna povećava na 8.853.200 kuna te je u nastavku naveo građevine 

komunalne infrastrukture koje se planiraju graditi.  

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

financije i proračun nemaju primjedbi na prijedlog. 

Nino Grabić je rekao da će se Grad za uređenje Horvatićeve ulice kreditno zadužiti u 

iznosu od 3.000.000 kuna, a za uređenje Gundulićeve ulice za 2.500.000 kuna te je dodao da nije 

protiv projekata, ali da se radi o ogromnim iznosima i pitao je što je sve uključeno u troškovnike. 

Gradonačelnik je rekao da se radi o sveobuhvatnim projektima koji uključuju otkup zemljišta, 

rješavanje imovinsko pravnih odnosa, prometna rješenja, rješavanje odvodnje oborinskih voda, kao 

i sanitarnog problema i kanalizacije, te da su cijene definirane od strane ovlaštenih projektanata.     

Vijećnik Tomislav Čolak je pitao za pravilnost oko procedure donošenja ovog prijedloga, 

odnosno može li se donijeti isti, ako prethodno Vijeće nije donijelo odluku o kreditnom zaduženju. 

Gradonačelnik je pojasnio da Grad prvo mora u Programu imati definirane ove projekte kako bi od 

Vlade RH mogao tražiti suglasnost za zaduženje, ali da to ne znači da se plan mora i realizirati.     

Prijedlog je prihvaćen te su Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture 

na području Grada Knina za 2022. godinu donesene većinom glasova, 8 „za“, 1 „protiv“ (Čolak) i 

4 „suzdržana“ (Klub vijećnika HDZ-a), i sastavni su dio Zapisnika.           

 

Točka 14. 

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Knina za 2022. godinu 

 

Kristina Perić, zamjenica gradonačelnika Grada Knina je ukratko obrazložila prijedlog i 

između ostalog rekla da su prihodi smanjeni za preko 6 milijuna kuna, da su se primici od 

financijske imovine zaduživanja povećali za 20 milijuna kuna, da su ukupni rashodi povećani za 

preko 14 milijuna kuna te da su se izdaci povećali za preko 900 tisuća kuna.   

Predsjednik je konstatirao da Odbor za financije i proračun nemaju primjedbi na prijedlog. 

Vijećnik Tomislav Čolak je prokomentirao smanjenje ukupnih prihoda, a povećanje 

ukupnih rashoda, povećanje rashoda za gradsku ustanovu Matica, uvođenje naknada članovima 

upravnih vijeća ustanova i trgovačkih društava, donaciju za NK Dinara te sanaciju krova restorana 

na tvrđavi.  

Kristina Perić, zamjenica gradonačelnika je pojasnila da se smanjuju prihodi na poziciji EU 

sredstva i da je to razlog dizanja kredita i povećanja rashoda, da je Matica partner Gradu u 

provedbi Intervencijskog plana i da je već preuzela upravljanje 3i-inkubatorom, a da će po 
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završetku projekata preuzeti upravljanje Poduzetničkim centrom i Marunušom te da će ustanova 

imati troškove režija, održavanja i za zaposlene, nadalje je rekla da se u slučaju postojanja sredstva 

mogu utvrditi naknade za članove upravnih vijeća, koje su daleko manje od naknada vijećnika 

Gradskog vijeća, da su i ranije za različite namjene opremanja dodjeljivane donacije NK Dinara, 

da je raniji projekt iz 2019. godine obuhvaćao samo uređenje i opremanje kuhinje restorana na 

tvrđavi, a da se tek nedavno pojavio problem s prokišnjavanjem krova te da će se radovi morati 

vršiti pod nadzorom konzervatora.  

Vijećnik Tomislav Čolak je rekao da nakon ove točke dnevnog reda predstoje dvije točke 

koje se odnose na zaduženje građana Knina za iznos od 20 milijuna kuna, na rok od 10 godina i da 

ne želi biti u vijećnici gdje će neki vijećnici  podržati te prijedloge te da će stoga napustiti sjednicu.  

Potpredsjednica Vijeća Ana Marić je pitala je li vrijeme za kupovinu novog automobila u 

vrijeme kada se Grad kreditno zadužuje, u svezi povećanja rashoda za zaposlene tj. bonusa za 

uspješnost na radu pitala je koliko je zaposlenika dobilo isti te je pitala za razlog smanjenja 

potpora za razvoj turizma, iako je navedeno da se isti ne smanjuje.   
 

Vijećnik Tomislav Čolak je napustio sjednicu, nazočno 12 vijećnika.  

Kristina Perić, zamjenica gradonačelnika je pojasnila da nije došlo do smanjenja potpora za 

razvoj turizma, što je vidljivo i u samom prijedlogu, nego da je to pogreškom navedeno u 

obrazloženju prijedloga, dalje je rekla da su svi službenici i namještenici, koji su za svoj rad u 

prethodnoj godini ocijenjeni ocjenom odličan ili vrlo dobar, dobili bonus, ali da ne zna koliko je 

službenika i namještenika dobilo isti i da taj podatak može dostaviti naknadno.  

Gradonačelnik je rekao da je od tri automobila koja Grad Knin trenutno ima, jedan u 

vlasništvu Grada, a druga dva da su na leasingu, te je pojasnio da ta tri automobila nisu dovoljna za 

potrebe rada na terenu i da zbog toga Grad planira kupnju jednog auta srednje niže klase, temeljem 

natječaja. 

Vijećnik Ante Dujić je pitao koliko je dodatno zaposleno osoba u ustanovi Matica te koliko 

je stvarno prijavljeno korisnika 3i-inkubatora. Kristina Perić, zamjenica gradonačelnika je rekla da 

u ustanovi Matica nije bilo povećanja broja zaposlenih, ali da je u tijeku natječaj za tri zaposlenika.   

Gradonačelnik je rekao da je kroz radionice usluge 3i-inkubatora koristilo nešto više od 300 

sudionika te da o njima ovisi hoće li se prijaviti za korištenje prostora u inkubatoru temeljem 

natječaja, koji je otvoren do popunjavanja kapaciteta.  

Prijedlog je prihvaćen te su I. izmjene i dopune Proračuna Grada Knina za 2022. godinu 

donesene većinom glasova, 8 „za“ i 4 „protiv“ (Klub vijećnika HDZ), i sastavni su dio Zapisnika.           

 

Točka 15. 

Prijedlog Odluke o zaduživanju Grada Knina za realizaciju projekata  

sufinanciranih iz sredstava Europske unije 

 

Joško Nedoklan, pročelnik Upravnog odjela za programe Europske unije,                      

gospodarstvo, strateško planiranje i razvoj, financije, javnu nabavu i naplatu                      

potraživanja je naveo pravni temelj za donošenje predložene odluke kojom će se Grad Knin 

zadužit putem dugoročnog kredita u iznosu od 9.895.000,00 kuna za realizaciju projekata 

sufinanciranih iz sredstava EU te je naveo kapitalne projekte koji će se realizirati kroz predmetno 

zaduživanje.  

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

financije i proračun nemaju primjedbi na prijedlog. 

Vijećnik Ante Dujić je pitao zašto se Grad zadužuje dugoročno na 10 godina, ako se 

projekti provode po planu i njihova realizacija treba biti gotova do kraja iduće godine te je pitao u 

kojem postotku Grad sufinancira projekte. 

Gradonačelnik je odgovorio da Grad mora predfinancirati i financirati pojedine stavke 

projekata iz vlastitih sredstava i da je do sada Grad to uspijevao, ali da zbog velikog broja 

projekata to više nije u mogućnosti. Naveo je da su i drugi gradovi koji provode Intervencijske 

planove, već digli kredite jer sredstva iz EU ne stižu odgovarajućom dinamikom. Dodao je da u 
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slučaju akumulacije dobivenih sredstava od EU postoji mogućnost ranije otplate kredita. Dalje je 

rekao da je prema Intervencijskom planu vlastito učešće Grada 15%, od kojih bi 12% poena 

trebalo financirati ministarstvo RH, a 3% poena Grad Knin, ali da realno Grad financira 7,5% 

poena i da se ne zna hoće li ministarstvo Gradu isplatiti razliku.   

Prijedlog je prihvaćen te je  Odluka o zaduživanju Grada Knina za realizaciju projekata 

sufinanciranih iz sredstava Europske unije donesena većinom glasova, 8 „za“ i 4 „protiv“ (Klub 

vijećnika HDZ), i sastavni je dio Zapisnika.           

 

Točka 16. 

Prijedlog Odluke o zaduživanju Grada Knina za kapitalne investicije 

 

Joško Nedoklan, pročelnik Upravnog odjela za programe Europske unije,                      

gospodarstvo, strateško planiranje i razvoj, financije, javnu nabavu i naplatu                      

potraživanja je naveo pravni temelj za donošenje predložene odluke kojom će se Grad Knin 

zadužit putem dugoročnog kredita u iznosu od 10.105.000,00 kuna za realizaciju kapitalnih 

projekata Grada Knina te je naveo iste.  

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

financije i proračun nemaju primjedbi na prijedlog. 

Potpredsjednica Ana Marić je u svezi projekta Logističko-distributivnog centra - izrada 

projektne dokumentacije pitala što je planirano provesti s predviđenim sredstvima u iznosu od 

70.000 kuna i što će se prerađivati opremom koja će se nabaviti, te je komentirala da će se na 

projekt Autobusnog kolodvora - izradu projektne dokumentacije utrošiti 760.000 kuna, a da u 

Kninu dnevno imamo dva autobusa. Gradonačelnik je pojasnio da se projekt Logističko-

distributivnog centra odnosi na otkupnu stanicu za poljoprivredne proizvode proizvođača s 

područja Knina, koja se nalazi u PZ (bivša Kninjanka) i koja će biti adekvatno opremljena za 

skladištenje otkupljenih proizvoda. U svezi autobusnog kolodvora je rekao da je to projekt iz 

predizbornog programa i da Knin nema kolodvor za razliku od okolnih gradova, te se složio da je 

trenutno slab promet, ali je i naglasio da se radi o dugoročnom projektu koji će biti na usluzi 

građanima Knina.      

Potpredsjednica Ana Marić je rekla da oni nisu protiv projekta autobusnog kolodvora nego 

protiv načina financiranja istog putem dugoročnog zaduživanja. Gradonačelnik je rekao da oni kao 

oporba nisu ni za ovaj, a niti za druge projekte i dodao da bi svi trebali podržati projekte koji će 

biti u korist svih građana Knina. Rekao je da će kroz novu financijsku omotnicu i nacionalni plan 

oporavka i otpornosti biti na raspolaganju velika europska bespovratna sredstva koja će moći 

povlačiti samo oni koji imaju pripremljene projekte te da je jedini način osiguranja sredstava za 

pripremu projektne dokumentacije putem kreditnog  zaduživanja. 

     Prijedlog je prihvaćen te je  Odluka o zaduživanju Grada Knina za realizaciju projekata 

sufinanciranih iz sredstava Europske unije donesena većinom glasova, 8 „za“ i 4 „protiv“ (Klub 

vijećnika HDZ), i sastavni je dio Zapisnika.           

 

Točka 17. 

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju  

Proračuna Grada Knina za 2022. godinu 

 

Joško Nedoklan, pročelnik Upravnog odjela za programe Europske unije,                      

gospodarstvo, strateško planiranje i razvoj, financije, javnu nabavu i naplatu                      

potraživanja je naveo pravni temelj i pojasnio na što se odnose predložene izmjene i dopune.  

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

financije i proračun nemaju primjedbi na prijedlog. 

      Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o  izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna 

Grada Knina za 2022. godinu donesena većinom glasova, 7 „za“ i 4 „protiv“ (Klub vijećnika 

HDZ), i sastavni je dio Zapisnika.           
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Točka 18. 

Prijedlog Programa potpora male vrijednosti za poticanje gospodarstva  

na području Grada Knina kroz poboljšanje poslovne konkurentnosti 

 

Joško Nedoklan, pročelnik Upravnog odjela za programe Europske unije,                      

gospodarstvo, strateško planiranje i razvoj, financije, javnu nabavu i naplatu                      

potraživanja je rekao da se ovim Programom uređuju svrha i ciljevi Programa, korisnici i nositelji 

provedbe Programa te uvjeti i postupci za dodjelu potpora male vrijednosti, a sve u cilju razvoja 

poslovne infrastrukture i kontinuirane podrške poduzetnicima za osnivanje i razvoj novih 

poduhvata i povećanje konkurentnosti na domaćem i stranom tržištu te je ukratko pojasnio odredbe 

prijedloga. 

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

financije i proračun nemaju primjedbi na prijedlog. 

Vijećnik Ante Dujić je pitao zašto se ovim prijedlogom potiču samo korisnici 3i-

inkubatora, a ne i drugi poduzetnici. Gradonačelnik je odgovorio da za ostale poduzetnike već 

postoji 4-5 dugih programa, a da su ove mjere samo za korisnike 3i-inkubatora. 

Prijedlog je prihvaćen te je Program potpora male vrijednosti za poticanje gospodarstva na 

području Grada Knina kroz poboljšanje poslovne konkurentnosti donesen većinom glasova, 7 „za“ 

i 4 „protiv“ (Klub vijećnika HDZ), i sastavni je dio Zapisnika.           

 

Točka 19. 

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju pravnih osoba  

od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Knina 

 

Kristina Perić, zamjenica gradonačelnika Grada Knina je rekla da je za predloženu izmjenu 

i dopunu Odluke dobivena prethodna suglasnost MUP-a i Službe CZ Šibenik te je kao razlog 

izmjene i dopune Odluke navela promjenu sjedišta tvrtke Čazmatrans Dalmacija d.o.o. sa područja 

grada Knina na područje Varaždinske županije. 

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

primjedbi na prijedlog. 

Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju pravnih osoba 

od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Knina donesena jednoglasno, i sastavni je 

dio Zapisnika.           

 

Točka 20.  

Vijećnička pitanja 
 

• Vijećnik Nino Grabić je konstatirao da će nakon ovog dana Grad Knin biti dužan 32 milijuna 

kuna, a što je jako blizu iznosa godišnjeg proračuna.  

  

• Vijećnik Mario Krišto je rekao da se uvode naknade za članove upravnih vijeća, da se kupuje 

automobil i povećavaju plaće, a da se s druge strane Grad kreditno zadužuje te da će godišnje 

morati za kredit izdvajati oko 3 milijuna kuna.     
  

Gradonačelnik je rekao da Grad Knin već ima kredit kojim je financirana zamjena stare i 

nefunkcionalne rasvjete te postavljanje nove i rentabilnije rasvjete te da ostvarenom uštedom 

na električnoj energiji taj projekt skoro isplaćuje sam sebe. Da će društvo Upravitelj Knin 

kredit, za koji je Grad samo jamac, otplaćivati samo iz ostvarene zarede, a ne Grad Knin. 

Rekao je da je već tijekom današnje sjednice pojasnio razloge za dva kreditna zaduženja, od 

kojih se jedan odnosi na pred financiranje EU projekata i da će se refundirana sredstva od 

strane EU preusmjeriti na otplatu kredita, a da se drugo zaduženje odnosi na pripremu 

projektne dokumentacije za kapitalne projekte, koji koštaju značajno, a sve kako bi Grad 

mogao aplicirati i povlačiti još značajnija sredstava iz EU. Također je rekao da su 2010. 
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godine, zbog globalne krize, bile ukinute naknade za upravna vijeća, ali da je kriza prošla prije 

nekoliko godina i da su stečeni uvjeti da se za članove upravnih vijeća, koji izdvajaju svoje 

vrijeme i stručnost, uvedu simbolične naknade od 200 – 300 kuna, kao što je praksa u cijeloj 

državi.   

 

   

     Sjednica je završena u 18:17.  

 

 

 

 

            ZAPISNIK  SASTAVILA                      PREDSJEDNIK 

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

 

 


