
 

 

 

 

 

 
 

 

GRADSKO VIJEĆE 

KLASA: 024-03/22-01/16 

URBROJ: 2182-10-01-22-2 

Knin,  15. rujna 2022.  

 

 

Z A P I S N I K  

sa 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina 

 

 

 Sjednica je, dana 15. rujna 2022. godine, održana u gradskoj vijećnici u Kninu, s početkom  

u 16:30 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. Marjan Blažević 

7. Mario Krišto 

8. Slavko Krvavica 

9. Ana Marić 

10. Spomenka Martić 

11. Dragan Miličević 

12. Dušan Milivojević 

13. Marko Vujasinović 
 

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

Nisu nazočni vijećnica Antonija Anić-Matić, koja je opravdala izostanak te vijećnik Goran 

Mrnjavac. 

 

Usvajanje zapisnika 

 

Na zapisnik sa 16. sjednice Gradskog vijeća nije bilo primjedbi te je isti usvojen 

jednoglasno. 

 

Utvrđivanje dnevnog reda 
 

Jednoglasno je usvojen sljedeći 
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D N E V N I      R E D 

 

1. Izvješće o radu s financijskim izvješćem za 2021. godinu društva Komunalno 

poduzeće d.o.o. 

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

2. Izvješće o radu s financijskim izvješćem za 2021. 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 2021. godinu društva Upravitelj-Knin 

d.o.o. 

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

4. Izvješće o radu s financijskim izvješćem Turističke zajednice Grada Knina za 2021. 

godinu  

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

5. Polugodišnje izvješće o izvršenju Programa javnih potreba udruga civilnog društva 

na području Grada Knina za period siječanj-lipanj 2022. godine 

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

                         društvene djelatnosti) 

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

Grada Knina za period siječanj-lipanj 2022. godine 

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

                         društvene djelatnosti) 

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

Knina za period siječanj-lipanj 2022. godine 

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

                         društvene djelatnosti) 

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

Grada Knina za period siječanj-lipanj 2022. godine 

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

                         društvene djelatnosti) 

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

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

lipanj 2022. godine 

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

                         društvene djelatnosti) 

10. Polugodišnje izvješće o izvršenju Programa demografskih mjera na području Grada 

Knina za period siječanj-lipanj 2022. godine 

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

                         društvene djelatnosti) 

11. Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Knina za period od 1.1. do 30.06. 2022. godine 

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

                                     Upravnog odjela za programe EU, gospodarstvo, strateško planiranje i  

                                     razvoj, financije, javnu nabavu i naplatu potraživanja) 

12. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Knina za razdoblje siječanj-lipanj 2022. 

godine 

(Izvjestitelj: Marijo Ćaćić, gradonačelnik Grada Knina) 

13. Prijedlog Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Knina 

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

                         društvene djelatnosti) 
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14. Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna  (IV) Prostornog plana uređenja Grada 

Knina 

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

                    imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša) 

15. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na 

području Grada Knina 

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

                    imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša) 

16. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti – 

obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Knina 

             (Izvjestiteljica: Kristina Perić, zamjenica gradonačelnika Grada Knina – predsjednica  

                                      Stručnog povjerenstva) 

17. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih 

usluga 

(Izvjestitelj: Marijo Ćaćić, gradonačelnik Grada Knina) 

18. Izvješće o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Knina za 2021. 

godinu 

(Izvjestitelj: Marijo Ćaćić, gradonačelnik Grada Knina) 

19. Vijećnička pitanja 

___________________________ 

 

 

Točka 1. 

Izvješće o radu s financijskim izvješćem za 2021. godinu društva  

Komunalno poduzeće d.o.o. 

 

Predsjednik je rekao da je Damir Velić, direktor društva Komunalno poduzeće d.o.o. 

opravdano odsutan te je pozvao  nazočne predstavnike društva da umjesto njega podnesu Izvješće.  
 

Sjednici je pristupio vijećnik Goran Mrnjavac, nazočno 14 vijećnika. 
 

Ivana Zelić, djelatnica Komunalnog poduzeća d.o.o izvijestila je o negativnom poslovanju 

poduzeća u 2021. godini, s gubitkom od preko 900 tisuća kuna te je u nastavku pojasnila poduzete 

mjere i projekte za sprječavanje gubitaka vode te poslovanje društva tijekom prethodne godine. 

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

financije i proračun nemaju primjedbi na Izvješće. 

Vijećnik Tomislav Čolak je komentirao da je ovo izvješće isto kao i ono iz 2020. godine, 

naglasivši posebno gubitak vode u vodoopskrbi, ne dovršetak IPA projekta, najavu poteškoća u 

likvidnosti društva i konstatirao da direktor ne zna riješiti probleme poduzeća i da stoga treba dati 

ostavku.     

Potpredsjednica Vijeća Ana Marić je komentirala navod da je dio gubitka iz 2020. godine 

pokriven iz ostalih rezervi te je tražila pojašnjenje za pokrivanje eventualno preostalog gubitka iz 

2020. godine te gubitka iz 2021. godine, i pitala je kada se očekuju rezultati poduzetih mjera i 

projekata za smanjenje gubitaka vode.  

Djelatnica poduzeća Ivana Zelić je rekla da će se spomenuti gubici pokriti kada poduzeće 

bude poslovalo pozitivno, da poduzeće ne može provoditi javnu nabavu zbog trenutno lošeg stanja, 

da troškovi poslovanja rastu i zbog poskupljenja električne energiju, da bi se prihod poduzeća 

povećao samo povećanjem cijena za usluge građanima te je pojasnila da trošak gubitaka vode na 

mreži ne snose građani i da oni plaćaju isključivo samo vodu koja je prošla preko njihovih 

vodomjera.  

Vijećnik Tomislav Čolak je pobio tvrdnju da se gubitak poslovanja može smanjiti samo 

povećanjem cijene usluge građanima i rekao  da se to može postići i smanjenjem gubitaka vode na 

mreži. 



 4 

Marijo Ćaćić, gradonačelnik Grada Knina (dalje u tekstu: gradonačelnik) je dodao da je 

Grad odbio prijedlog poduzeća za povećanje cijene vode, da problem u svezi poskupljenja struje 

nije samo problem ovog poduzeća nego svih gospodarskih subjekata u RH koji plaćaju tzv. 

industrijsku struju te da su jedan od razloga lošeg poslovanja i posljedice pandemije Covida 19 kao 

i osobni stečajevi pojedinih korisnika usluga poduzeća, slijedom čega je narastao iznos 

nenaplativih potraživanja poduzeća.  

Predsjednik je prekinuo izlaganje gradonačelnika uz pojašnjenje da se ova točka dnevnog 

reda odnosi na izvješće za 2021. godinu, a da će ovo o čemu gradonačelnik govori tek biti tema 

izvješća za 2022. godinu.  

Vijećnik Tomislav Čolak je rekao da poskupljenje struje u 2022. godini nema utjecaja na 

neučinkovitost poslovanja poduzeća u 2020. i u 2021. godini. 

Izvješće o radu s financijskim izvješćem za 2021. godinu društva Komunalno poduzeće 

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

o čemu je donesen Zaključak, koji je zajedno s Izvješćem sastavni dio Zapisnika.           

       

 

Točka 2. 

Izvješće o radu s financijskim izvješćem za 2021. godinu  

društva Čistoća i zelenilo d.o.o. 

 

Ivan Mesić, direktor društva Čistoća i zelenilo d.o.o. je rekao da je društvo poslovalo 

pozitivno te je ukratko izvijestio o radu i financijskom poslovanju istog tijekom 2021. godine.  

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

financije i proračun nemaju primjedbi na Izvješće. 

Vijećnik Nino Grabić je ukazao na učestalost prepunih spremnika za reciklirani otpad i 

nemogućnost odlaganja otpada u iste te je pitao mogu li se spremnici češće prazniti. Dalje je pitao 

zašto je grobarina poskupjela za 100%.   

Direktor Ivan Mesić je odgovorio da se spremnici za reciklirani otpad prazne jednom 

tjedno i sugerirao da građani otpad mogu odložiti u druge obližnje spremnike, a u svezi pitanja za 

grobarinu je rekao da će dostaviti pisani odgovor.  

Vijećnik Tomislav Čolak je rekao da su građani koji stanuju u stambenim zgradama 

nezadovoljni uslugom prikupljanja otpada i da poduzeće ne priznaje nikakvu odgovornost, te je 

sugerirao da direktor, ukoliko ne zna riješiti postojeće probleme, da ostavku.     

Izvješće o radu s financijskim izvješćem za 2021. godinu društva Čistoća i zelenilo d.o.o. 

usvojeno je većinom glasova, 8 „za“ i 6 „protiv“ (Klub vijećnika HDZ-a, Čolak, Mrnjavac), o 

čemu je donesen Zaključak, koji je zajedno s Izvješćem sastavni dio Zapisnika.           

 

Vijećnik Goran Mrnjavac je izašao iz vijećnice, nazočno 13 vijećnika. 

 

 

  Točka 3. 

Izvješće o radu s financijskim izvješćem za 2021. godinu  

društva Upravitelj-Knin d.o.o. 

 

Josip Kaić, direktor društva Upravitelj-Knin d.o.o. je rekao da je društvo poslovalo 

pozitivno te je ukratko izvijestio o radu i financijskom poslovanju društva tijekom 2021. godine.  

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

financije i proračun nemaju primjedbi na Izvješće. 

Vijećnik Tomislav Čolak je pitao zašto je društvo izgubilo koncesiju za dimnjačarske 

poslove u Kninu, a direktor Kaić je odgovorio da je za navedenu koncesiju raspisan natječaj 

temeljem kojeg je ista dodijeljena obrtniku koji nije u sustavu PDV-a i koji je dao bolju ponudu, 

dodavši da se na takve stvari ne može utjecati.   
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Izvješće o radu s financijskim izvješćem za 2021. godinu društva Upravitelj-Knin d.o.o. 

usvojeno je većinom glasova, 8 „za“, 4 „protiv“ (Klub vijećnika HDZ-a) i 1 „suzdržan“ (Čolak), o 

čemu je donesen Zaključak, koji je zajedno s Izvješćem sastavni dio Zapisnika.           

 

 

Točka 4. 

Izvješće o radu s financijskim izvješćem  

Turističke zajednice Grada Knina za 2021. godinu 

 

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

financijskom poslovanju Turističke zajednice tijekom 2021. godine  

Vijećnik Goran Mrnjavac se vratio u vijećnicu, a potpredsjednica Vijeća Ana Marić je 

izašla, nazočno 13 vijećnika. 

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

financije i proračun nemaju primjedbi na Izvješće. 

Vijećnik Tomislav Čolak je konstatirao da Kninu ne treba Turistička zajednica i da bi 

poslove iste mogla obavljati jedna osoba u gradskoj upravi Grada Knina, uz svoje redovne 

poslove, te da bi se sredstva koja se daju Turističkoj zajednici trebala preusmjeriti na studentske 

stipendije.  

Izvješće o radu s financijskim izvješćem Turističke zajednice Grada Knina za 2021. godinu 

usvojeno je većinom glasova, 8 „za“, 4 „protiv“ (Krišto, Grabić, Čolak, Mrnjavac) i 1 „suzdržan“ 

(Dujić), o čemu je donesen Zaključak, koji je zajedno s Izvješćem sastavni dio Zapisnika.           

      

 

Točka 5. 

Polugodišnje izvješće o izvršenju Programa javnih potreba udruga civilnog društva  

na području Grada Knina za period siječanj-lipanj 2022. 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 i Odbor za 

financije i proračun nemaju primjedbi na Izvješće. 

Polugodišnje izvješće o izvršenju Programa javnih potreba udruga civilnog društva na 

području Grada Knina za period siječanj-lipanj 2022. godine usvojeno je većinom glasova, 12 „za“ 

i 1 „suzdržan“ (Mrnjavac), o čemu je donesen Zaključak, koji je zajedno s Izvješćem sastavni dio 

Zapisnika.           

 

Točka 6. 

Polugodišnje izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi  

na području Grada Knina za period siječanj-lipanj 2022. 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 i Odbor za 

financije i proračun nemaju primjedbi na Izvješće. 

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

Grada Knina za period siječanj-lipanj 2022. godine usvojeno je većinom glasova, 12 „za“ i 1 

„suzdržan“ (Mrnjavac), o čemu je donesen Zaključak, koji je zajedno s Izvješćem sastavni dio 

Zapisnika.           
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Točka 7. 

Polugodišnje izvješće o izvršenju Programa socijalnih davanja  

na području Grada Knina za period siječanj-lipanj 2022. 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 i Odbor za 

financije i proračun nemaju primjedbi na Izvješće. 

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

period siječanj-lipanj 2022. godine usvojeno je jednoglasno, o čemu je donesen Zaključak, koji je 

zajedno s Izvješćem sastavni dio Zapisnika.           

 

Točka 8. 

Polugodišnje izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu  

na području Grada Knina za period siječanj-lipanj 2022. 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 i Odbor za 

financije i proračun nemaju primjedbi na Izvješće. 

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

Grada Knina za period siječanj-lipanj 2022. godine usvojeno je jednoglasno, o čemu je donesen 

Zaključak, koji je zajedno s Izvješćem sastavni dio Zapisnika.           

  

 

Točka 9. 

Polugodišnje izvješće o izvršenju Programa općih javnih potreba  

u predškolskom odgoju, školstvu i visokom obrazovanju na području  

Grada Knina za period siječanj-lipanj 2022. 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 i Odbor za 

financije i proračun nemaju primjedbi na Izvješće. 

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

školstvu i visokom obrazovanju za period siječanj-lipanj 2022. godine usvojeno je jednoglasno, o 

čemu je donesen Zaključak, koji je zajedno s Izvješćem sastavni dio Zapisnika.           

 

 

Točka 10. 

Polugodišnje izvješće o izvršenju Programa demografskih mjera  

na području Grada Knina za period siječanj-lipanj 2022. 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 i Odbor za 

financije i proračun nemaju primjedbi na Izvješće. 
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Polugodišnje izvješće o izvršenju Programa demografskih mjera na području Grada Knina 

za period siječanj-lipanj 2022. godine usvojeno je jednoglasno, o čemu je donesen Zaključak, koji 

je zajedno s Izvješćem sastavni dio Zapisnika.           

 

Potpredsjednica Vijeća Ana Marić se vratila u vijećnicu, nazočno 14 vijećnika. 

 

 

 Točka 11. 

Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Knina 

za razdoblje od 1. 1. do 30.6. 2022. godine 

 

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 prihode i rashode Grada Knina te je konstatirala da je u 

predmetnom razdoblju Grad Knin ostvario manjak prihoda od preko 7 milijuna kuna zbog 

predfinanciranih projekata koji se provode i da se za isto do kraja godine očekuje povrat sredstava 

u iznosu od preko 9 milijuna kuna. 

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

Vijećnik Tomislav Čolak je komentirao pojedine stavke rashoda i konstatirao da je u ovoj 

godini loše krenulo. 

Vijećnik Mario Krišto je pitao za broj djelatnika u gradskoj upravi Grada Knina i za sustav 

nagrađivanja istih tj. do kojeg iznosa se s bonusima povećavaju plaće, nadalje je pitao zašto je 

indeks izvršenja IP po vertikalnoj osi u staroj jezgri grada samo 18%, za tvrđavu 0,5% te što je s 

popunjavanjem poslovnih prostora u 3i inkubatoru. 

Romana Stanić, službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnice je rekla 

da su u gradskoj upravi Grada Knina zaposlene 33 sobe od kojih 2 dužnosnika i dvije osobe na EU 

projektima, a da je 1 dužnosnik volonter, te je pojasnila da se temeljem akata Grada može, ali i ne 

mora isplatiti bonus za nagrađivanje u iznosu do 5.000,00 kuna sukladno odredbama Pravilnika o 

porezu na dohodak. 

Gradonačelnik je rekao da do sada u 3i inkubatoru ima 16 zakupnika prostora i 14 

zaposlenika te je na dodatno pitanje vijećnika Krište o zakupnicima gradonačelnik naveo iste.  

Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Knina za razdoblje od 1. 1. do 30.6. 2022. godine 

usvojen je većinom glasova, 8 „za“ i 6 „protiv“ (Klub vijećnika HDZ-a, Čolak, Mrnjavac), o čemu 

je donesen Zaključak, koji je zajedno s Izvješćem sastavni dio Zapisnika.           

 

 

Točka 12. 

Izvješće o radu gradonačelnika Grada Knina 

za razdoblje siječanj-lipanj 2022. godine 

 

Gradonačelnik je naveo najvažnije poslove i 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 djelatnost i Odbor za 

financije i proračun nemaju primjedbi na Izvješće. 

Vijećnik Tomislav Čolak je rekao da se u svezi EU projekata ništa nije promijenilo u 

odnosu na 2021. godinu te je tražio pojašnjenje o provedenoj edukaciji poduzetnika u 

poduzetničkom centru. Zamolio je gradonačelnika da podsjeti ravnateljicu Matice da mu se 

dostave traženi ugovori o zakupnicima u inkubatoru.  

Gradonačelnik je rekao da se većina projekata provodi po planiranoj dinamici te da će se 

završetak poduzetničkog centra iz opravdanih razloga prolongirati do listopada tekuće godine kada 

bi najmoprimci trebali dovesti svoje strojeve, u svezi  provedene edukacije poduzetnika je rekao da 

je izvođač edukacije odabran temeljem javnog natječaja, ali da mu nije poznato koji su poduzetnici 



 8 

prošli edukaciju. U svezi spomenutih ugovora je rekao da ukoliko isti sadrže osobne podatke koji 

se ne smiju dostavljati da isti ne mogu biti dostavljeni vijećniku. 

Potpredsjednica Vijeća Ana Marić je komentirala da se već nekoliko puta gradonačelnik na 

traženje nekih informacija ili ugovora izgovara na  zaštitu osobnih podataka te je dodala da postoji 

propisana procedura o dostavi informacija i zaštićivanju osobnih podataka sukladno Zakonu o 

zaštiti osobnih podataka.  Gradonačelnik je rekao da se u gradskoj upravi Grada Knina pridržavaju 

odredbi navedenog Zakona i da se iste neće kršiti. 

 Vijećnik Tomislav Čolak je pobio navod gradonačelnika rekavši da mu je Kninski muzej 

dostavio ugovore koje je od njih tražio, a gradonačelnik je rekao da dijelovi ugovora koji sadrže 

osobne podatke ne mogu biti dostavljeni, ali da mogu ostali dijelovi ugovora.  

Vijećnik Nino Grabić je spram trenutne situacije i poskupljenja električne energije pohvalio 

projekt modernizaciju rasvjete u gradu budući će se postići ušteda struje i novca te je pitao postoji 

li analiza potrošnje struje prije i nakon modernizacije rasvjete. Nadalje je tražio pojašnjenje u svezi 

preprojektiranja projekta na staroj tržnici i mosta u naselju Raškovići. 

 Gradonačelnik je rekao da je Grad Knin za modernizaciju rasvjete dobio kredit s veoma 

povoljnom kamatom od 0,1% i da je prema internoj analizi ušteda oko 60%, iz čega se servisira 

krediti i da je za oko 15% povećan broj rasvjetnih tijela na području Knina. Nadalje je potvrdio da 

su radovi na staroj tržnici zaustavljeni jer postojeći objekt nije moguće rekonstruirati radi narušene 

statike nego da se mora raditi novi objekt, što zahtjeva projekt izgradnje i građevinsku dozvolu i da 

se nada da to neće dugo trajati.  Dalje je rekao da je stari most u naselju Raškovići srušen prije 16 

godina, da je provedena sva potrebna procedura i da je prošle godine potpisan ugovor za izgradnju 

novog mosta, da je početak radova kasnio zbog nabujale rijeke, povećanja cijene građevinskog 

materijala te neprikladne podloge tla što je zahtijevalo dodatno rješenje tog problema. 

Vijećnik Mario Krišto je pitao zašto kasni IP, te je dodao da se Grad kreditno zadužio za 22 

milijuna kuna, da je jamac društvu Upravitelj d.o.o. za kredit od 8 milijuna kuna, spomenuo je 

kredit za modernizaciju rasvjete te je rekao da je prema indeksu gospodarstvene razvijenosti grad 

Knin posljednji u Županiji.  

Gradonačelnik je rekao da IP ne kasni i da se provodi predviđenom dinamikom te da 

projekti trebaju biti završeni do kraja 2023. godine, da se Grad Knin kreditno nije zadužio za 22 

nego za 20 milijuna kuna, da je Grad samo jamac navedenom društvu koje se kreditno zadužilo za 

nabavku opreme za poslovanje i da će društvo samo otplaćivati svoj kredit, da se modernizacijom 

rasvjete i postignutom uštedom otplaćuje kredit i širi mreža, da prvi put čuje za navedeni indeks 

gospodarstvene razvijenosti i iznesenu informaciju da je Knin na zadnjem mjestu, te je na kraju 

rekao da Grad Knin provodi projekte i postupa prema postojećoj Strategiji.  

Izvješće o radu gradonačelnika Grada Knina za razdoblje siječanj-lipanj 2022. godine 

usvojeno je većinom glasova, 8 „za“ i 6 „protiv“ (Klub vijećnika HDZ-a, Čolak, Mrnjavac), o 

čemu je donesen Zaključak, koji je zajedno s Izvješćem sastavni dio Zapisnika.           

 

Predsjednik je odredio 10-minutnu stanku. 

 

Točka 13. 

Prijedlog Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Knina 

 

Sanda Petrović Brnić, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i                          

društvene djelatnosti je rekla da je u srpnju ove godine stupio na snagu novi Zakon o kulturnim 

vijećima i financiranja javnih potreba u kulturi i da je postojeću Odluku o osnivanju Kulturnog 

vijeća Grada Knina potrebno uskladiti s novim Zakonom, ali da se zbog već ranije izmjene i lakšeg 

snalaženja u provedbi Odluke predlaže donošenje potpuno nove odluke.   

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

financije i proračun nemaju primjedbi na prijedlog. 

Vijećnik Tomislav Čolak je rekao da nema povjerenja u gradonačelnikov izbor članova 

kulturnog vijeća temeljem javnog poziva i da je zbog toga protiv ovog prijedloga.  
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Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Knina donesena 

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

 

        

Točka 14. 

Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna  (IV) Prostornog plana uređenja Grada Knina 

 

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

imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša je kao pravni temelj za donošenje predloženih izmjena i 

dopuna PPU Grada Knina naveo odredbe Zakona o prostornom uređenju i kao razlog prijedloga 

naveo definiranje nove lokacije za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Knina i 

definiranje uvjeta za rekonstrukciju postojećeg objekta tj. bivšeg restorana na Krčiću.  

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

primjedbi na prijedlog. 

Vijećnik Tomislav Čolak je komentirao da se nije riješio problem oko postojećeg 

pročistača, a da se ide u definiranje lokacije za novi te je dodao da se nakon pet godina nastavlja 

tema u svezi restorana na Krčiću  i da je protiv predložene odluke.  

Gradonačelnik je rekao da postojeći pročistač nije i neće dobiti uporabnu dozvolu i da su 

Hrvatske vode, temeljem njihove studije s tri moguće lokacije, tražile od Grada Knina određivanje 

lokacije za novi pročistač, koji neće financirati Grad. U svezi restorana na Krčiću je rekao da se ne 

može dobiti građevinska dozvola za rekonstrukciju postojećeg objekta ako u tekstualnom dijelu 

prostornog plana nije propisan način rekonstrukcije istog.  Vijećnik Tomislav Čolak je rekao da u 

dokumentaciji nigdje nije navedeno da su Hrvatske vode utvrdile da postojeći pročistač nije u redu 

i da sumnja u riječi gradonačelnika.   

Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o izradi Izmjena i dopuna  (IV) Prostornog plana 

uređenja Grada Knina donesena većinom glasova, 9 „za“ i 5 „protiv“ (Klub vijećnika HDZ-a, 

Čolak), i sastavni je dio Zapisnika.           

 

Vijećnik Goran Mrnjavac  je izašao iz vijećnice, nazočno 13 vijećnika. 

 

 

Točka 15. 

Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja  

komunalnog otpada na području Grada Knina 

 

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

imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša je naveo pravni temelj za donošenje predložene odluke, 

pojasnio je koje obveze obuhvaća ova javna usluga, da je nacrt prijedloga Odluke bio na javnom 

savjetovanju i da su utemeljene primjedbe i prijedlozi prihvaćeni i ugrađeni u prijedlog Odluke.  

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

financije i proračun nemaju primjedbi na prijedlog. 

Vijećnik Tomislav Čolak je komentirao zapremine otpada u litrama, rekao je da će 

minimalna javna usluga biti 60 umjesto dosadašnjih 39 kuna, pitao je na što se odnosi udio 

korisnika usluge u korištenju spremnika te je komentirao propisane kazne i rekao da će glasovati 

protiv.  

Ivan Mesić, direktor društva Čistoća i zelenilo je rekao da je predložena Odluka usklađena 

sa zakonom, kao i formula cijene za količinu predanog miješanog otpada, prema kojoj stanari 

stambenih zgrada snose udio korisnika usluge u korištenju spremnika. 

Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog 

otpada na području Grada Knina donesena većinom glasova, 12 „za“ i 1 „protiv“ (Čolak), i 

sastavni je dio Zapisnika.           
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Točka 16. 

Prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne  

djelatnosti – obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Knina 

 

Kristina Perić, zamjenica gradonačelnika Grada Knina, a ujedno i predsjednica                                       

Stručnog povjerenstva je rekla da su na raspisani natječaj za davanje koncesije za obavljanje 

dimnjačarskih poslova na području grada Knina pristigle dvije ponude od kojih je ponuda obrta 

„NICO obrt za usluge čišćenja“ iz Knina bila povoljnija i ispunjavala je sve tažene uvjete te da je 

stoga navedenom obrtu dodijeljena predmetna koncesija.   

Vijećnik Goran Mrnjavac se vratio u vijećnicu, nazočno 14 vijećnika. 

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

financije i proračun nemaju primjedbi na prijedlog. 

Vijećnik Tomislav Čolak je pitao tko plaća iznos ukupne cijene ponude s PDV-om, a 

Kristina Perić, zamjenica gradonačelnika je rekla da su u priloženoj tablici svi relevantni podaci i 

izračuni i da je jedan ponuditelj izvan sustava PDV i da je njegova ponuda povoljnija te da je 

predmetni iznos dobit koju će koncesionar ostvariti u sljedećih pet godina. 

Vijećnika Ninu Grabića je zanimalo tko je vlasnik obrta koji je dao povoljniju ponudu, a 

Kristina Perić, zamjenica gradonačelnika je rekla da je to Nikica Okadar iz Knina.    

Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne 

djelatnosti – obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Knina donesena većinom 

glasova, 9 „za“, 4 „protiv“ (Klub vijećnika HDZ-a) i 1 „suzdržan“ (Krvavica), i sastavni je dio 

Zapisnika.           

 

Točka 17. 

Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga 

 

Marijo Ćaćić, gradonačelnik Grada Knina je rekao da su jedinice lokalne samouprave 

dužne na svom području poduzimati mjere i aktivnosti iz svoje nadležnosti u području zaštite 

potrošača i da je predstavničko tijelo dužno osnovati savjetodavno tijelo u čijem radu sudjeluje i 

predstavnik udruge za zaštitu potrošača, a da je od strane Udruge ZvoniMir, kao predstavnica 

udruge registrirane za zaštitu potrošača predložena Biljana Šuša.  

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

izbor i imenovanja nemaju primjedbi na prijedlog. 

Vijećnik Tomislav Čolak je pitao tko su predloženi članovi Savjeta, a gradonačelnik je 

rekao da je Vedran Uroš, predložen za predsjednika Savjeta, magistar informacijskih znanosti i 

zaposlen na Veleučilištu u Kninu, a da je Irena Gverić, predložena za člana Savjeta, po struci 

ekonomistica. Vijećnik Tomislav Čolak je bio nezadovoljan odgovorom i sve nazvao šprdnjom. 

Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o osnivanju i imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača 

javnih usluga donesena većinom glasova, 8 „za“, 1 „protiv“ (Čolak) i 5 „suzdržanih“ (Klub 

vijećnika HDZ-a, Mrnjavac), i sastavni je dio Zapisnika.           

 

 

Točka 18. 

Izvješće o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Knina za 2021. godinu 

 

Gradonačelnik je rekao da je donošenje godišnjeg plana upravljanja utvrđeno Zakonom o 

upravljanju državnom imovinom i da se sukladno odredbi Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim 

pravima na pravo vlasništva jedinica lokalne samouprave na odgovarajući način primjenjuju 

pravila o vlasništvu Republike Hrvatske te da se to načelo upravljanja imovinom u vlasništvu 

Države treba dosljedno i u cijelosti primjenjivati i na imovinu jedinica lokalne samouprave. Kao tri 

ključna i međusobno povezana dokumenta upravljanja i raspolaganja imovinom JLS je naveo 

Strategiju upravljanja imovinom, Plan upravljanja i Izvješće o provedbi Plana upravljanja. Dodao 
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je da je u ožujku 2021. godine donesen Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Knina za 

2021., a da je upravljanje i raspolaganje pojedinim oblicima imovine sadržano u izvješćima 

Gradonačelnika, izvješćima o izvršenju proračuna i drugim izvješćima Grada. 

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

financije i proračun nemaju primjedbi na Izvješće. 

Izvješće o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Knina za 2021. godinu 

usvojeno je većinom glasova, 13 „za“ i 1 „suzdržan“ (Čolak), o čemu je donesen Zaključak, koji je 

zajedno s Izvješćem sastavni dio Zapisnika.           

 

Točka 19.  

Vijećnička pitanja 
 

 

• Vijećnik Tomislav Čolak je pitao kada će na mrežnim stranicama Grada Knina građanima biti 

vidljivi podaci o trošenju sredstava iz proračuna i te da putem on-line aplikacije imaju uvid o 

isplatama iz proračuna na dnevnoj bazi. Dalje je rekao da je restoran na Kninskoj tvrđavi 

preuređen 2015., da je nakon uređenja i opremanja kuhinje restoran 2019. godine dan u najam, 

ali da zapisnika o primopredaji istog nema. U nastavku je navodio stavke i iznose utrošenih 

sredstava iz proračuna te je pitao zašto je u restoran ukupno uloženo od 1,5 do 2 milijuna kuna 

i što su građani Knina time dobili, zašto je za izradu jelovnika utrošeno 50.000 kuna i gdje je 

danas isti, za koje restoranske usluge je utrošeno 48.000 kuna, gdje je zapisnik o stanju 

restorana prilikom primopredaje i zašto se tek sada vrši sanacija krova restorana. 

Romana Stanić, službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnice je rekla da 

je u tijeku implementacija Libusoft programa i da se nada da će ista biti završena do kraja 

godine te da bi građani tada na dnevnoj bazi mogli vidjeti trošenje iz proračuna. 

Gradonačelnik je rekao da projekt uređenja restorana iz 2015. godine nema veze s projektom 

uređenja kuhinje i sanacije krova restorana koji je proveden kroz IP 2019. godine, da je 

vijećnik kroz svoje pitanje naveo sve stavke i iznose utrošene u restoran i da je u konačnici 

Knin dobio ekskluzivan restoran. 

Vijećnik Tomislav Čolak je pitao je li razliku od 670.000 kn  do 1.172.000 kn platio Grad 

Knin, gdje je plaćeni jelovnik, te zapisnik i dodao da sve to miriše na korupciju i kriminal.  

Gradonačelnik je započeo svoj odgovor rekavši da vijećnik insinuira o korupciji, ali je 

prekinuo isti budući je vijećnik Čolak, koji je tražio odgovor, izašao iz vijećnice. 

 

• Vijećnik Mario Krišto je podsjetio na raspravu između gradonačelnika i vijećnika HDZ-a, na 

jednoj od prethodnih sjednica, u svezi sastava vijećnika u odborima Vijeća te je rekao da je 

sadašnji sastav odbora u suprotnosti s odredbama Poslovnika Vijeća, a da su ranijih godina, 

kada je vladajuća većina u Vijeću bila iz stranke HDZ, u sastavu odbora bili i članovi iz tada 

najveće oporbene stranke SDSS-a.   

Gradonačelnik je rekao da ni ranije HDZ, a ni sada Lista nezavisnih vijećnika nema sklopljenu 

koaliciju sa strankom SDSS, ali da su i sada, kao i u ranijim sazivima, članovi stranke SDSS-a 

imenovani u odbore Vijeća.  

 

• Vijećnik Ante Dujić je pitao zašto je u tekućoj godini grobarina poskupjela za 100%, a 

gradonačelnik je rekao da je već tijekom sjednice postavljeno isto pitanje i da je rečeno da će 

direktor društva Čistoća i zelenilo na isto dostaviti pisani odgovor.  

 

     Sjednica je završena u 19:26.  

 

 

            ZAPISNIK  SASTAVILA                      PREDSJEDNIK 

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

 


