
 

 

 

 

 

 
 

 

GRADSKO VIJEĆE 

KLASA: 024-03/22-01/14 

URBROJ: 2182-10-01-22-2 

Knin,  15. srpnja 2022.  

 

 

Z A P I S N I K  

sa 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina 

 

 

 Sjednica je, dana 15. srpnja 2022. godine, započela u gradskoj vijećnici u Kninu, s 

početkom u 16:35 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. Antonija Anić-Matić 

2. Ante Dujić 

3. Veselin Đujić 

4. Nino Grabić  

5. Davor Ilić 

6. Slavko Krvavica 

7. Ana Marić 

8. Spomenka Martić 

9. Dragan Miličević 

10. Dušan Milivojević 

11. Goran Mrnjavac, 

12. Marko Vujasinović 
 

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

Nisu nazočni vijećnik Ante Dujić, koji je opravdao izostanak te vijećnici Tomislav Čolak i 

Mario Krišto, koji nisu opravdali izostanak. 

 

Predsjednik je rekao da je zaprimljena obavijest političke stranke HDZ-a kojom 

obavještavaju Gradsko vijeće Grada Knina da od 11. srpnja 2022. godine, vijećnik Goran 

Mrnjavac ne pripada Klubu vijećnika HDZ-a, a da će o obavijest o novom predsjedniku Kluba biti 

dostavljena naknadno. 

  

Usvajanje zapisnika 

 

Na zapisnik s 15. 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. Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića CVRČAK Knin 

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

2. Godišnje izvješće o realizaciji odgojno-obrazovnog rada u 2021. godini s financijskim 

izvješćem Dječjeg vrtića CVRČAK Knin 

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

3. Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Knina za 2021. godinu s 

financijskim izvješćem 

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

4. Izvješće o radu za 2021. godinu s financijskim izvješćem Javne ustanove Lokalna 

razvojna agencija Matica 

(Izvjestiteljica: Ivona Grcić, ravnateljica Javne ustanove Lokalna razvojna agencija Matica)  

5. Izvješće o radu s financijskim izvješćem za 2021. godinu Kninskog muzeja Knin 

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

6. Izvješće o radu za 2021. godinu s financijskim izvješćem Narodne knjižnice – Knin 

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

7. Izvješće o radu s financijskim izvješćem za 2021. godinu Pučkog otvorenog učilišta 

Knin 

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

8. Izvješće o radu s financijskim izvješćem za 2021. godinu Vijeća srpske nacionalne 

manjine Grada Knina 

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

9. Prijedlog Programa potpora gospodarstvu Grada Knina u 2022. godini 

(Izvjestiteljica: Romana Stanić, službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova  

                         pročelnice Upravnog odjela za programe EU, gospodarstvo, strateško  

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

10. Prijedlog Programa razvoja turističke ponude Grada Knina u 2022. godini 

(Izvjestiteljica: Romana Stanić, službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova  

                         pročelnice Upravnog odjela za programe EU, gospodarstvo, strateško  

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

11. Prijedlog Programa potpora u poljoprivredi Grada Knina u 2022. godini 

(Izvjestiteljica: Romana Stanić, službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova  

                         pročelnice Upravnog odjela za programe EU, gospodarstvo, strateško  

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

12. Prijedlog Odluke o obavljanju ugostiteljske djelatnosti na području Grada Knina 

(Izvjestiteljica: Romana Stanić, službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova  

                         pročelnice Upravnog odjela za programe EU, gospodarstvo, strateško  

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

13. Prijedlog Zaključka o ispravku tehničke greške u grafičkom dijelu III. Izmjena i 

dopuna Prostornog plana uređenja Grada Knina 

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

                     imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša) 

14. Vijećnička pitanja 

___________________________ 
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Točka 1. 

Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića CVRČAK Knin 

 

Mara Barić, ravnateljica Dječjeg vrtića CVRČAK Knin je kao razlog izmjene i dopune 

Statuta Vrtića navela usklađenje sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju i Zakonom o 

ustanovama te je u nastavku pojasnila predložene izmjene i dopune.  

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

primjedbi na prijedlog. 

Prethodna suglasnost na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića CVRČAK Knin 

dana je jednoglasno i čini sastavni dio Zapisnika.           

 

 

Točka 2. 

Godišnje izvješće o realizaciji odgojno-obrazovnog rada u 2021. godini s financijskim 

izvješćem Dječjeg vrtića CVRČAK Knin 

 

Mara Barić, ravnateljica Dječjeg vrtića CVRČAK Knin se u svome izlaganju ukratko 

osvrnula na kontinuirani rad ustanove i područnih odjela po verificiranim programima, broj djece 

koja su boravila u vrtiću i djelatnike koji skrbe o njima.  

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

financije i proračun nemaju primjedbi na Izvješće. 

Godišnje izvješće o realizaciji odgojno-obrazovnog rada u 2021. godini s financijskim 

izvješćem Dječjeg vrtića CVRČAK Knin usvojeno je većinom glasova, 9 „za“ i 3 „protiv“ (Klub 

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

 

 

Točka 3. 

Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Knina za 2021. godinu  

s financijskim izvješćem 

 

Miran Marelja, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Knin je u svome izlaganju osvrnuo 

na obavljene intervencije Vatrogasne postrojbe tijekom 2021. godine, osposobljavanje djelatnika 

postrojbe u cilju poboljšanja njihove spremnosti, vozila postrojbe te je ukratko pojasnio financijski 

dio izvješća.  

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

financije i proračun nemaju primjedbi na Izvješće. 

Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Knina za 2021. godinu s financijskim 

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

sastavni dio Zapisnika.           

 

 

Točka 4. 

Izvješće o radu za 2021. godinu s financijskim izvješćem Javne ustanove  

Lokalna razvojna agencija Matica 

 

Ivona Grcić, ravnateljica Javne ustanove Lokalna razvojna agencija Matica je u svome 

izlaganju navela najznačajnije aktivnosti i projekte koji su se odvijali tijekom prošle godine i koji 

su se odnosili na područje poduzetništva, strateško planiranje i provedbu projekata, poljoprivredu, 

ruralni razvoj i turizam te održivi razvoj. 

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

financije i proračun nemaju primjedbi na Izvješće. 
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Izvješće o radu za 2021. godinu s financijskim izvješćem Javne ustanove Lokalna razvojna 

agencija Matica usvojeno je većinom glasova, 8 „za“ i 4 „protiv“ (Klub vijećnika HDZ-a i 

Mrnjavac), što je utvrđeno Zaključkom, koji je zajedno s Izvješćem sastavni dio Zapisnika.      

      

Točka 5. 

Izvješće o radu s financijskim izvješćem za 2021. godinu Kninskog muzeja Knin 

 

Ante Šimić, v.d. ravnatelj Kninskog muzeja Knin se u svome izlaganju osvrnuo na rad te 

aktivnosti i projekte muzeja koje su se provodili tijekom prethodne godine, a koji su se ogledali 

kroz muzejsko galerijske poslove i uređenje tvrđave. 

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

financije i proračun nemaju primjedbi na Izvješće. 

Izvješće o radu s financijskim izvješćem za 2021. godinu Kninskog muzeja Knin usvojeno 

je većinom glasova, 9 „za“ i 3 „protiv“ (Klub vijećnika HDZ-a), što je utvrđeno Zaključkom koji 

zajedno s Izvješćem čini sastavni dio Zapisnika.           

 

 

Točka 6. 

Izvješće o radu za 2021. godinu s financijskim izvješćem Narodne knjižnice – Knin 

 

Ivica Šimić, ravnatelj Narodne knjižnice-Knin je rekao da je na mjestu ravnatelja od srpnja 

2021. godine te je ukratko obrazložio izvješće osvrnuvši se na djelatnosti knjižnice, broj korisnika,  

knjižni fond i na ostale aktivnosti koje su obavljali djelatnici knjižnice, dodavri da je u prethodnoj 

godini knjižnica ostvarila višak prohoda koji su preneseni u tekuću godinu.   

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

financije i proračun nemaju primjedbi na Izvješće. 

Izvješće o radu za 2021. godinu s financijskim izvješćem Narodne knjižnice – Knin 

usvojeno je većinom glasova, 9 „za“ i 3 „protiv“ (Klub vijećnika HDZ-a), što je utvrđeno 

Zaključkom, koji je zajedno s Izvješćem sastavni dio Zapisnika.           

 

 

Točka 7. 

Izvješće o radu s financijskim izvješćem za 2021. godinu Pučkog otvorenog učilišta Knin 

 

Sandra Žulj Cigić, ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Knin se u svome izlaganju 

osvrnula na obrazovne programe i projekte koji su se odvijali tijekom  prošle godine te je ukratko 

pojasnila i financijski dio izvješća. 

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

financije i proračun nemaju primjedbi na Izvješće. 

Izvješće o radu s financijskim izvješćem za 2021. godinu Pučkog otvorenog učilišta Knin 

usvojeno je većinom glasova, 8 „za“ i 3 „suzdržana“ (Klub vijećnika HDZ-a), što je utvrđeno 

Zaključkom, koji je zajedno s Izvješćem sastavni dio Zapisnika.           

 

 

Točka 8. 

Izvješće o radu s financijskim izvješćem za 2021. godinu  

Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Knina 

 

Gojko Rašković, predsjednik Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Knina je ukratko pojasnio 

aktivnosti te prihode i rashode Vijeća u 2021. godini.  

Vijećnik Goran Mrnjavac je izašao iz vijećnice, nazočno 11 vijećnika. 
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Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost i Odbor za 

financije i proračun nemaju primjedbi na Izvješće. 

Izvješće o radu s financijskim izvješćem za 2021. godinu Vijeća srpske nacionalne manjine 

Grada Knina usvojeno je većinom glasova, 8 „za“ i 3 „suzdržana“ (Klub vijećnika HDZ-a), što je 

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

 

  

Točka 9. 

Prijedlog Programa potpora gospodarstvu Grada Knina u 2022. godini 

 

Romana Stanić, službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnice 

Upravnog odjela za programe EU, gospodarstvo, strateško planiranje i razvoj, financije, javnu 

nabavu i naplatu potraživanja je rekla da je za predloženi program predviđeno 500.000 kuna i da se 

istim želi potaknuti razvoj gospodarstva na području grada Knina kroz pet mjera te je dodala da 

ukoliko se prijedlog usvoji, slijedi raspisivanje javnog poziva u cilju provedbe istog.  
 

Vijećnik Nino Grabić je napustio sjednicu, nazočno 10 vijećnika. 
 

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 Program potpora gospodarstvu Grada Knina u 2022. godini 

donesen jednoglasno, i sastavni je dio Zapisnika.           

 

 

Točka 10. 

Prijedlog Programa razvoja turističke ponude Grada Knina u 2022. godini 

 

Romana Stanić, službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnice 

Upravnog odjela za programe EU, gospodarstvo, strateško planiranje i razvoj, financije, javnu 

nabavu i naplatu potraživanja je rekla da je za predloženi program predviđeno 200.000 kuna i da se 

istim želi potaknuti razvoj turizma i turističke ponude na području grada Knina kroz četiri mjere te 

je dodala da ukoliko se prijedlog usvoji, slijedi raspisivanje javnog poziva u cilju provedbe istog.  

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 Program razvoja turističke ponude Grada Knina u 2022. godini 

donesen jednoglasno, i sastavni je dio Zapisnika.           

 

 

Točka 11. 

Prijedlog Programa potpora u poljoprivredi Grada Knina u 2022. godini 

 

Romana Stanić, službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnice 

Upravnog odjela za programe EU, gospodarstvo, strateško planiranje i razvoj, financije, javnu 

nabavu i naplatu potraživanja je rekla da je za predloženi program predviđeno 500.000 kuna i da se 

istim želi potaknuti razvoj poljoprivrede na području grada Knina kroz šest mjera. Dodala je da 

ukoliko se prijedlog usvoji, da će se od Ministarstva poljoprivrede tražiti potrebna suglasnost i da 

po dobivanju iste slijedi raspisivanje javnog poziva u cilju provedbe programa. 

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 Program potpora u poljoprivredi Grada Knina u 2022. godini 

donesen jednoglasno, i sastavni je dio Zapisnika.           
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Točka 12. 

Prijedlog Odluke o obavljanju ugostiteljske djelatnosti na području Grada Knina 

 

Romana Stanić, službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnice 

Upravnog odjela za programe EU, gospodarstvo, strateško planiranje i razvoj, financije, javnu 

nabavu i naplatu potraživanja je pojasnila da se predloženom odlukom uređuje radno vrijeme na 

otvorenom i zatvorenom u vrijeme sezone kao i izvan sezone te da propisuje vrijeme do kojeg je 

moguće izvoditi glazbu u živo na otvorenim prostorima, a da se pri tome ne narušava javni red i 

mir.  

Vijećnik Goran Mrnjavac se vratio u vijećnicu, nazočno 11 vijećnika. 

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 obavljanju ugostiteljske djelatnosti na području Grada 

Knina donesena jednoglasno, i sastavni je dio Zapisnika.           

 

 

Točka 13. 

Prijedlog Zaključka o ispravku tehničke greške u grafičkom dijelu III. Izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Grada Knina 

 

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

imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša je rekao da je osnovni Prostorni plan uređenja Grada 

Knina donesen 2003. godine i da su nakon toga slijedile tri njegove izmjene, nakon čega je 

napravljen pročišćeni elaborat. Da je utvrđeno da je prilikom preslikavanja građevinskog područja 

na nove katastarske podloge došlo do pogreške i da isto nije preneseno kako je bilu u ranijim 

verzijama Plana te da je na tehničku pogrešku ukazano izrađivaču i da se predloženim zaključkom 

ispravlja pogreška.  

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

primjedbi na prijedlog. 

Prijedlog je prihvaćen te je Zaključak o ispravku tehničke greške u grafičkom dijelu III. 

Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Knina donesen jednoglasno, i sastavni je dio 

Zapisnika.           

 

 

Točka 14.  

Vijećnička pitanja 
 

Vijećničkih pitanja nije bilo. 

 

 

 

     Sjednica je završena u 17:32.  

 

 

 

 

            ZAPISNIK  SASTAVILA                      PREDSJEDNIK 

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

 

 


