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GRADSKO VIJEĆE 

KLASA: 024-03/22-01/17 

URBROJ: 2182-10-01-22-2 

Knin, 25. listopada 2022.  

 

 

 

Z A P I S N I K  

sa 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina 

 

 

 Sjednica je, dana 25. listopada 2022. godine, započela u gradskoj vijećnici Grada 

Knina, s počekom u 16.30 sati.  

Sjednicu je otvorio i istom predsjedavao 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-Milić 

2. Marjan Blažević 

3. Ante Dujić 

4. Tomislav Čolak 

5. Veselin Đujić 

6. Nino Grabić 

7. Davor Ilić 

8. Mario Krišto 

9. Slavko Krvavica 

10. Ana Marić 

11. Spomenka Martić 

12. Dragana Miličević  

13. Dušan Milivojević 

14. Gabrijela Šimić 

 

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

Sjednica se snima i uživo prenosi putem online.  

 Na sjednici nije nazočan Goran Mrnjavac.  

 

 Predsjednik je obavijestio da je stigla obavijest od političke stranke HDZ-a da je novi 

predsjednik Kluba HDZ-a Mario Krišto.  
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Usvajanje zapisnika  

 Na zapisnik s 17. sjednice imao je primjedbu vijećnik Tomislav Čolak, koji je rekao da 

nije sve napisano kako je izjavio i traži ispravak. Predsjednik je rekao  da se vodi skraćeni 

zapisnik sukladno čl. 121. Poslovnika. 

Većinom glasova „za“ (13) i jedan glas „protiv“ usvojen je zapisnik s 17. sjednice Gradskog 

vijeća.  

 

Utvrđivanje dnevnog reda  

 

Jednoglasno je usvojen sljedeći  

 

D N E V N I    R E D  

 

 

1. Izvješće o mirovanju mandata vijećnika Gradskog vijeća Grada Knina zbog 

podnesene obavijesti o mirovanju mandata i početku obnašanja vijećničke 

dužnosti zamjenika vijećnika 

(Izvjestiteljica: mr.sc. Spomenka Martić, predsjednica Mandatnog povjerenstva) 

2. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Odbora za izbor i imenovanja Gradskog 

vijeća Grada Knina 

(Izvjestitelj: Davor Ilić, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja) 

3. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu 

djelatnost Gradskog vijeća Grada Knina 

(Izvjestitelj: Davor Ilić, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja) 

4. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Odbora za financije i Proračun Gradskog 

vijeća Grada Knina 

(Izvjestitelj: Davor Ilić, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja) 

5. Prijedlog I. izmjena Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Knina 

za 2022. godinu 

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

                                      samoupravu i društvene djelatnosti) 

6. Prijedlog I. izmjena Programa socijalnih davanja na području Grada Knina za 

2022. godinu 

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

                         samoupravu i društvene djelatnosti) 

7. Prijedlog II. 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) 

8. Prijedlog II. 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) 

9. Prijedlog I. izmjena Programa demografskih mjera na području Grada Knina za  

2022. godinu 

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

                                     samoupravu i društvene djelatnosti) 
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10. Prijedlog Izmjena II 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) 

11. Prijedlog Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Grada Knina za 2022. godinu 

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

                    imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša) 

12. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Knina za 2022. godinu 

            (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) 

13. Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna (VI) Generalnog urbanističkog plana 

Grada Knina 

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

                    imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša) 

14. Vijećnička pitanja 

 

 

Točka 1.  

Izvješće o mirovanju mandata vijećnika Gradskog vijeća Grada Knina zbog podnesene 

obavijesti o mirovanju mandata i početku obnašanja vijećničke dužnosti zamjenika 

vijećnika 

 

Dr.sc. Spomenka Martić predsjednica Mandatnog povjerenstva je navela da je vijećnik 

Gradskog vijeća Grada Knina Marko Vujasinović, izabran s Kandidacijske liste grupe birača, 

nositelja Marka Jelića, podnio pisanu obavijest o mirovanju mandata iz osobnih razloga, te da 

mirovanje nastupa dana 19. listopada 2022. godine. Člana predstavničkog tijela izabranog na 

Kandidacijskoj listi grupe birača, nositelja Marka Jelića, zamjenjuje prva sljedeća neizabrana 

kandidatkinja s liste grupe birača Gabrijela Šimić, čime su se stekli uvjeti za početak 

vijećničkog mandata imenovane. 

Gabrijela Šimić je prisegla.  

Izvješće čini sastavni dio Zapisnika.  

 

 

Točka 2.  

Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Odbora za izbor i imenovanja 

 Gradskog vijeća Grada Knina 

 

 Davor Ilić, predsjednik Odbora za izbor i imenovanje je obrazložio prijedlog rješenja.  

Člankom 35. stavkom 1. točkom 15. Statuta Grada Knina člankom 31. stavkom 2. Poslovnika 

Gradskog vijeća Grada Knina propisano je da Gradsko vijeće osniva radna tijela Gradskog 

vijeća te bira i razrješava njihove članove, koji mogu biti razriješeni i prije isteka vremena na 

koje su imenovani zbog prestanka ili mirovanja mandata vijećnika, spriječenosti, osobnih ili 

drugih opravdanih razloga, te stoga predlaže razrješenje vijećnika Marka Vujasinovića člana 

Odbor za izbor i imenovanje, jer je isti zatražio mirovanje mandata vijećnika iz osobnih razloga.  
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Jednoglasno je usvojen prijedlog Rješenja o razrješenju člana Odbora za izbor i 

imenovanje. Rješenje je sastavni dio Zapisnika.  

 

 

Točka 3.  

Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu 

djelatnost Gradskog vijeća Grada Knina 

 

Davor Ilić, predsjednik Odbora za izbor i imenovanje je obrazložio prijedlog rješenje.  

Člankom 35. stavkom 1. točkom 15. Statuta Grada Knina i člankom 31. stavkom 2. 

Poslovnika Gradskog vijeća Grada Knina propisano je da Gradsko vijeće osniva radna tijela te 

bira i razrješava njihove članove, koji mogu biti razriješeni i prije isteka vremena na koje su 

imenovani zbog prestanka ili mirovanja mandata vijećnika, spriječenosti, osobnih ili drugih 

opravdanih razloga, te stoga predlaže razrješenje vijećnika Marka Vujasinovića člana Odbora 

za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost s danom 19. listopada 2022. godine.   

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

primjedbi. 

Rješenje o razrješenju člana Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost je, 

većinom glasova, „za“ (8), nitko „protiv“ i (6) glasova „suzdržana“ usvojen  prijedlog Rješenja 

o razrješenju člana Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnosti Gradskog vijeća Grada 

Knina, koje je sastavni dio Zapisnika.  

 

 

Točka 4.  

Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Odbora za financije i Proračun  

Gradskog vijeća Grada Knina 

 

Davor Ilić, predsjednik Odbora za izbor i imenovanje je obrazložio prijedlog rješenje.  

Člankom 35. stavkom 1. točkom 15. Statuta Grada Knina i člankom 31. stavkom 2. 

Poslovnika Gradskog vijeća Grada Knina propisano je da Gradsko vijeće osniva radna tijela 

Gradskog vijeća te bira i razrješava njihove članove, koji mogu biti razriješeni i prije isteka 

vremena na koje su imenovani zbog prestanka ili mirovanja mandata vijećnika, spriječenosti, 

osobnih ili drugih opravdanih razloga, te stoga predlaže razrješenje vijećnika Marka 

Vujasinovića člana Odbora za financije i Proračun Gradskog vijeća, s danom 19. listopada 

2022. godine   

Predsjednik je konstatirao da Odbor za izbor i imenovanje nema primjedbi,  

Rješenje o razrješenju člana Odbora za financije I Proračun Gradskog vijeća Grada 

Knina uvojesno je većinom glasova “za” (8), nitko “protiv” i 6 “suzdržani”, rješenje čini 

sastavni dio Zapisnika 

 

 

Točka 5. 

Prijedlog I. izmjena Programa javnih potreba u kulturi na području  

Grada Knina za 2022. godinu 

Pročelnica Sanda Petrović Brnić je obrazložila izmjene, usvojen  je Program javnih 

potreba u kulturi na području Grada Knina za 2022. godinu, u vrijednosti 1.340.000,00 kuna. 

Planiranim izmjenama, sredstva se povećavaju za 395.750,00 kuna, a to povećanje se 

odnosi na povećanje iznosa za obilježavanje obljetnice Oluje, Dana Grada i ostalih blagdana 

te za povećanje iznosa namijenjenog za božičine i novogodišnje blagdane. 
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Sredstva za provedbu predloženih Izmjena osigurana su u Proračunu Grada Knina, 

 Vijećnik Tomislav Čolak je mišljenja da se ne povećava iznos za advent, nego da se 

sredstava predbace na socijalu. Na što je gradonačelnik rekao da se za socijalu osigurano puno 

drugih mjera.  

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

primjedbi i Odbor za financije i Proračunu nisu imali primjedbi.  

 Prijedlog I. izmjena Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Knina su 

usvojene većinom glasova  „za“ (8), nitko protiv i „suzdržana“ (6) i čini sastavni dio Zapisnika. 

 

Točka 6.  

Prijedlog I. izmjena Programa socijalnih davanja na području  

Grada Knina za 2022. godinu 

 

 Pročelnica Sanda Petrović Brnić je rekla da se ovim prvim izmjenama planirana  

sredstva za Program umanjuju za 250.000,00 kuna, tako da nova vrijednost Programa iznosi 

1.230.000,00 kuna. Procjene za 2022. godinu rađene su na temelju broja korisnika koji su 

ostvarili pravo na naknadu za troškove ogrjeva u 2021. godini, kada su isplaćena sredstva za 

487 korisnika, slijedom čega će Gradu Kninu iz državnog proračuna za ovu namjenu biti 

doznačen iznos od 512.400,00 kuna te je s tog razloga potrebno planirani iznos od 800.000,00 

kuna zamijeniti iznosom od 550.000,00 kuna. 

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

primjedbi i Odbor za financije i Proračunu nisu imali primjedbi.  

 Vijećnik Tomislav Čolak je rekao da zaposlenici s malim primanjem trebaju pomoć.  

 Prijedlog I. izmjena Programa socijalnih davanja na području Grada Knina za 2022. 

godinu su usvojena većinom glasova „za“ (13), 1 glas „protiv“  i nitko suzdržan i čine 

sastavni dio Zapisnika.  

 

Točka 7.  

Prijedlog II. izmjena Programa javnih potreba u sportu na području Grada 

Knina za 2022. godinu 

  

Pročelnica Sanda Petrović Brnić je rekla da je Program javnih potreba u sportu na 

području Grada Knina za 2022. godinu, ukupne vrijednosti 1.384.000,00 kuna, koji iznos je I. 

izmjenama Programa povećan na iznos od 1.390.600,00 kuna. 

Predloženim II. izmjenama Programa, za 21.000,00 kuna povećava se iznos namijenjen 

financiranju male dvorane Zajednice sportova Grada Knina i najamnine za dvoranu Osnovne 

škole „Domovinske zahvalnosti“ (velika i mala na katu) te male dvorane Osnovne škole „Dr. 

Franje Tuđmana“ (na katu). U odnosu na izvanredne troškove nastale po osnovu ostvarenih 

iznimnih rezultata u sportskim aktivnostima, a slijedom potreba gradskih sportskih klubova, 

kao i same Zajednice sportova Grada Knina u sklopu ovog Programa planirani iznos od 

40.000,00 kuna potrebno je povećati na iznos od 74.000,00 kuna. Za školovanje trenera u 

Programu za 2022. godinu planiran je iznos od 30.000,00 kuna, od čega je do sad utrošeno 

9.000,00 kuna, odnosno samo 30,00 % planiranih sredstva koja su putem Zajednice sportova 

Grada Knina uplaćena za potrebe edukacije trenera NK Dinara Knin, slijedom čega se predlaže 

planirana sredstva umanjiti za 21.000,00 kuna, s kojim iznosom će biti financirana mala 

dvorana Zajednice sportova Grada Knina i najamnine za dvorane Osnovne škole „Domovinske 

zahvalnosti“ i Osnovne škole „Dr. Franje Tuđmana“.  
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Predsjednik je konstatirao za Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost nema 

primjedbi i Odbor za financije i Proračunu nisu imali primjedbi 

Prijedlog II. Izmjena Programa javnih potreba u sportu na području Grada Knina 

usvojene su većinom glasova “za”, nitko „protiv“ i „suzdržan“ (1) i čine sastavni dio Zapisnika.  

 

 

Točka 8.  

Prijedlog II. izmjena Programa Općih javnih potreba u predškolskom odgoju, školstvu i 

visokom obrazovanju na području Grada Knina za 2022. godinu 

 

Pročelnica Sanda Petrović Brnić je rekla da je Program Općih javnih potreba u 

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

godinu, ukupne vrijednosti 1.492.500,00 kuna, koji iznos je I. izmjenama Programa uvećan za 

35.000,00 kuna te isti iznosi 1.527.500,00 kuna. Predloženim Izmjenama ukupna vrijednost 

Programa povećava se za 75.000,00 kuna. Za 35.000,00 kuna povećava se iznos planiran za 

prijevoz predškolske djece iz razloga povećanja cijene prijevoza u odnosu na prošlu godinu, ali 

i iz razloga što je u prošloj pedagoškoj godini 2021./2022. veći broj djece pohađao Malu školu, 

ukupno njih 17, dok je u novoj pedagoškoj godini 2022./2023. godinu broj djece koji pohađa 

program Male škole 9.Nadalje, za 34.000,00 kuna povećava se iznos namijenjen za financiranje 

cijene prijevoza učenika srednjih škola iz Golubića te se za 6.000,00 kuna povećava iznos 

namijenjen za sufinanciranje cijene prijevoza učenika srednjih škola koji nastavu pohađaju u 

Šibeniku, a sve, također iz razloga povećanja cijene prijevoza u odnosu na prošlu godinu. 

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

primjedbi i Odbor za financije i Proračunu nisu imali primjedbi 

Prijedlog II. Izmjena Programa Općih javnih potreba u predškolskom odgoju, školstvu 

i visokom obrazovanju na području Grada Knina za 2022. godinu usvojene su većinom glasova 

„za“ (13), nitko „protiv“ i „suzdržan“ (1) i čine sastavni dio Zapisnika. 

 

Točka 9. 

Prijedlog I. izmjena Programa demografskih mjera na području 

 Grada Knina za  2022. godinu 

 

Pročelnica Sanda Petrović Brnić je rekla da je Program demografskih mjera na 

području Grada Knina za 2022. godinu, u vrijednosti 800.000,00 kuna. Predloženim 

Izmjenama planirana sredstva za Program umanjuju se za 90.000,00 kuna, tako da nova 

vrijednost Programa iznosi 710.000,00 kuna. Kroz Program demografskih mjera, Grad Knin 

isplaćuje naknade, odnosno jednokratne novčane pomoći za novorođenu djecu te jednokratne 

novčane pomoći za posvojiteljstvo i udomiteljstvo. Kako tijekom godine nije zaprimljen niti 

jedan zahtjev za isplatu jednokratne novčane pomoći za posvojiteljstvo i udomiteljstvo 

predlaže se planirani iznos od 100.000,00 kuna smanjiti na iznos od 10.000,00 kuna, koji 

iznos će biti dostatan do kraja godine za ovu namjenu. 

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

primjedbi i Odbor za financije i Proračunu nisu imali primjedbi 

Prijedlog I. izmjena Programa demografskih mjera na području Grada Knina za 2022. 

godinu usvojene su jednoglasno (14) i čine sastavni dio Zapisnika.  

 

 

Točka 10. 

Prijedlog Izmjena II. Programa građenja komunalne infrastrukture na  
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području Grada Knina za 2022. godinu 

 

Pročelnik Ivica Brčina je rekao da je Gradsko vijeće Grada Knina donijelo je Program 

građenja komunalne infrastrukture na području Grada Knina za 2022. godinu, a potom I. 

Izmjene i dopune Programa. U ovim predloženim II. Izmjenama, u dijelu programa koji 

obuhvaća građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih 

dijelova građevinskog područja izbačene su pojedine stavke, iz razloga što ih nije moguće 

realizirati zbog nedostatka financijskih sredstava, a što je posljedica velikog povećanja cijena 

građevinskih radova odnosno kad su rađene procjene vrijednosti radova na asfaltiranju ovih 

ulica/cesta. Za pojedine projekte nije bilo moguće osigurati sufinanciranje kako je bilo 

planirano prilikom izrade programa iz razloga što u proteklom   dijelu godine nije objavljen 

natječaj na koji su se ti projekti trebali prijaviti. Uzimajući u obzir sve navedene izmjene, 

ukupan iznos sredstava potrebnih za izvršenje Programa građenja komunalne infrastrukture na 

području Grada Knina za 2022. godinu prema ovom prijedlogu iznosi 7.835.500 kn. 

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

primjedbi i Odbor za financije i Proračunu nisu imali primjedbi. 

Vijećnik Nino Grabić je upitao zašto se toliko troši na zbrinjavanje pasa, za djecu ne 

troši. Zašto se ugrađuje rasvjeta i gdje treba i ne treba, te spomenuo Velebitsku i Masleničku 

ulicu gdje su stupovi prastari.   Što je obuhvaćeno sa projektom ulica u Gudulićevoj i 

Horvatićevoj.  

Pročelnik Ivica Brčina je rekao da su jedinice lokalne samouprave dužne sukladno zakonu 

zbrinjavati pse lutalica, provedena su mirkočipiranja pasa, provodi se sterilizacija. Maslenička 

i Velebitska ulica čekaju se izgaranje stupova mijenjat će se led rasvjetom. Visoka procjena za 

Gundulićevu i Horvatićevoj napravljena je na temelju projektanta, a radi se o izgradnji javne 

rasvjete i rekonstrukcija vodovodne i kanalizacijske mreže. 

Gradonačelnik je uputio primjedbu na usporedbu djece i pasa, i rekao da je to apsolutno 

neprimjereno.  Vijećnik Grabić je izjavio da kategorički nije rekao. 

Pročelnik Ivica Brčina vijećnike za ako imaju prijedlog za hvatanje pasa da se jave.  

Vijećnik Čolak je upitao za zaduživanje od cca pet milijuna. Pročelnik Brčina je 

odgovorio da su to za uređenje Horvatćeve i Gundulilćeve ulice i ona su predmet kredita koji 

će se uzeti.  

 Prijedlog Izmjena II. Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada 

Knina usvojene većinom glasova „za“ (13), „protiv“ (1) i nitko „suzdržan“, te je sastavni dio 

Zapisnika.  

 

 

Točka 11.  

Prijedlog Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture na  

području Grada Knina za 2022. godinu 

 

Pročelnik Ivica Brčina je rekao da  odnosu na važeći program, ove izmjene 

obuhvaćaju sljedeće: Sredstva za održavanje javnoprometnih pješačkih površina povećana su 

sa 400.000 kn na 500.000 kn zbog povećanog opsega radova u drugom dijelu godine i 

povećanja cijena građevinskih radova. Sredstva za održavanje javne rasvjete povećava su sa 

1.000.000 kn na 1.500.000 kn zbog velikog broja zahtjeva za postavljanje stupova i svjetiljki 

javne rasvjete u dijelovima grada koji nisu osvijetljeni i povećanja cijena materijala i radova 

na održavanju javne rasvjete. Sredstva za hvatanje i zbrinjavanje pasa lutalica i mačaka 

povećana su sa 150.000 kn na350.000 kn zbog velikog broja pasa lutalica koji su uhvaćeni, a 

za koje je Grad obvezan plaćati troškove zbrinjavanja za svaki dan do udomljenja.  

Sredstva za usluge deratizacije i dezinsekcije smanjena su sa 100.000 kn na 90.000 kn iz 
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razloga što nije bilo nikakvih izvanrednih naloga za provođenje mjera deratizacije i 

dezinsekcije pa je vrijednost izvršenih usluga u okviru ove djelatnosti nešto manja od 

planirane ,ukupan iznos sredstava potrebnih za izvršenje Programa održavanja komunalne  

infrastrukture na području Grada Knina za 2022. godinu povećan je sa 6.480.000 kn na 

7.270.000 kn, odnosno za 790.000 kn. 

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

primjedbi i Odbor za financije i Proračunu nisu imali primjedbi 

 Vijećnik Tomislav Čolak je upitao za sredstva koja se povećavaju za javnu rasvjetu. 

Smatra da bi Grad trebao više izdvajati za studente nego za pse. 

 Prijedlog Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada 

Knina za 2022. godinu usvojen je većinom glasova „za“ (13), „protiv“ (1) i nitko „suzdržan“ 

,te je sastavni dio Zapisnika.  

 

Točka  12.  

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

 

Romana Stanić, službenica ovlaštena za obavljanje poslova pročelnice obrazložila je 

predložene izmjene. Ovim Drugim izmjenama i dopunama proračuna Grada Knina za 2022. 

godinu, ukupni prihodi su povećani za 1.042.611,00 kuna te sad iznose ukupno 157.821.950,42 

kune. Rashodi po poslovanja su povećani za iznos od 2.304.299,43 kune dok su rashodi za 

nabavu nefinancijske imovine smanjeni za iznos od 1.261.688,43 kune te ukupni rashodi sad 

iznose 177.449.589,99 kuna. Iznos povećanih prihoda se odnosi na prihode od poreza na 

imovinu koji su već sad premašili postojeći plan kao i na prihode od izvanproračunskih 

korisnika te na prihode od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga. Povećanje rashoda 

poslovanja se odnosi najvećim dijelom na rashode za usluge. Stavka materijali rashodi se 

povećala za iznos od 50.000,00 kn i to na stavci R0240 – naknada zbog 

nezapošljavanja osoba s invaliditetom jer su u izračun naknade uračunati i radnici na javnim 

radovima. U Kapitalnom projektu, -Obnova stare tržnice, stambenih i poslovnih prostora i 

infrastrukture,  došlo je do značajnih izmjena ugovora, te je Grad bio prisiljen raskinuti ugovor 

sa izvođačem radova koji je zahtijevao naknadu štete zbog propuštene dobiti. Nadalje, je rekla 

da je došlo do značajnih promjena iznosa za potrebe izrade dodatnih elaborata i/ili snimki 

tijekom izvođenja radova u staroj gradskoj jezgri zbog specifičnosti terena i zaštićene kulturno-

povijesne cjeline.  

Predsjednik je konstatirao da Odbor za financije i Proračunu nije imao primjedbi.  

Vijećnica Ana Marić je pitala zašto se neće održati izbori za MO, da li je potrebno 

povećanje stavke za blagdane,  stavka program razvoja turizma, umanjuju je li se, mijenja li,  te 

za program urbane revitalizacije stare gradske jezgre i raskid ugovora s izvođačem, o čemu se 

radi i što dalje slijedi.  

Službenica ovlaštena za obavljanje poslova Romana Stanić je odgovorila da nije do kraja 

godine moguće provesti izbore za MO, te će se provesti iduće godine, što se tiče turizma ne 

smanjuje se, stara gradska jezgra jeda je došlo do izmjena u ugovoru, jer postojeći objekt treba 

se rušiti, te je izvođač tražio enormnu cijenu, te se išlo s nagodbom, kako bi se izbjegao sudski 

spor.  

Vijećnik Mario Krišto je zašto je došlo od odustajanje izgradnje vatrogasnog doma. 

Gradonačelnik je odgovorio da je izbačena stavka za kupnju zemljišta iz razloga što INA  nije 

imovinski riješila, a preduvjet je da se to napravi. 

Vijećnik Tomislav Čolak je upitao za poreze i prirezi na dohodak, povećanje, da li su to 

izranjanja.  Materijalni rashodi povećani,  naknada štete povećanje, što je to skrivljeno. Tekući 
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održavanje građevina objekata, izmjena stolarije, povećani, koja je to zgrada to na koju je,  nova 

stavka za javnu rasvjetu za Požareve skale, rashodi za intelektualnih usluga su povećani, stavka 

za projektna dokumentacija za Preperandiju za izmjenu građevinske dozvole na postojećoj 

trafostanici.  

sSlužbenica ovlaštena za obavljanje poslova pročelnice Romana Stanić je rekla da je stavka 

poreza i prireza na dohodak je podignuta jer primamo mjere iz fiskalnog izravnanja, a ne iz 

državnog proračun, iznos je isti, to je promjena konta.   Rashodi za usluge su navedeni u 

prijašnjim točkama. Penali naknade štete se odnose na raskida ugovora za staru tržnicu.  

Pročelnik Ivica Brčina je odgovorio  da se radi o objektu u Jeleninoj, prostor teretane, zamjena 

stolarije , što se tiče Požarevih skala, potrebno je staviti nove stupove koji su puno kvalitetniji, 

da ih vandali ne mogu ošteti.    

Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Knina za 2022. godinu usvojene su većinom 

glasova „za“ (8),  „protiv“ (6), nitko “suzdržan“, te su sastavni dio Zapisnika.  

 

 

Točka 13.  

Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna (VI) Generalnog urbanističkog  

plana Grada Knina 

 

Pročelnik Ivica Brčina je rekao da su razlozi za donošenje Odluke o izradi Izmjena i 

dopuna (VI) GUP-a Grada Knina su dva razloga, privi se odnosi na definiranje nove lokacije 

za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Knina odnosno njeno izmještanje 

sa k.č. 5001/2 k.o. Knin na suprotnu stranu rijeke Orašnice, a drugi razlog je i definiranje uvjeta 

za izgradnju trgovačkog centra u ulici Trg Oluje (kompleks Komunalnog poduzeća doo).. 

Nakon izgradnje uređaja utvrđeno je da zbog nepovoljnih geoloških uvjeta i geomehaničkih 

karakteristika tla dolazi do stalnih slijeganja koja su rezultirala oštećenjima na uređaju što 

dovodi u pitanje njegovu dugoročnu funkcionalnost. Stoga se planira izgradnja novog uređaja 

na suprotnoj strani rijeke Orašice nasuprot postojećeg, na koji će se spojiti izgrađeni sustav 

javne odvodnje. 

Kako postojeći Kompleks Komunalnog poduzeća d.o.o. u ulici Trg Oluje, u kojemu se nalazi i 

društvo  Čistoća i zelenilo d.o.o  nije adekvatan za obavljanje djelatnosti Komunalnog poduzeća 

d.o.o. i Čistoće i zelenila d.o.o.  zbog otežanog načina funkcioniranja društava. Grad Knin  je 

izradio projektnu dokumentaciju i 2020. godine ishodio građevinsku dozvolu za poslovnu 

zgradu s pratećim servisnim prostorijama na primjerenijoj lokaciji, konkretno na k.č. 2667/1 

k.o. Knin u ulici 4.GBR br. 49. Poslovni prostor na lokaciji Trg Oluje je veoma atraktivna i 

predviđena je za trgovačku djelatnost. 

 Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnosti nije 

imao primjedbi.  

Vijećnik Tomislav Čolak je mišljenja da je ovo samo forma, te da od ovog nema ništa 

što se tiče pročistača. Priča o izmještanju Komunalnog poduzeća je bila i prije 15 godina i da 

od toga neće biti ništa.  

Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna (VI) Generalnog urbanističkog plana Grada 

Knina usvojen je većinom glasova „za“ (8), „protiv“  (6), nitko „suzdržan“ , te je sastavni dio 

Zapisnika.  

 

Točka 14.  

Vijećnička pitanja  
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- Vijećnik Nino Grabić je ima dva pitanja i to: prvo se odnosi na Preperandiju i radna 

mjesta, a drugo se odnosilo na trafostanicu koja se treba izgraditi i koliko će koštati i 

tko će platiti.  

Gradonačelnik odgovara: da su radovi na Preperandija na samom kraju, ali su tražili 

prolongiranje do kraja 11 mjeseca.  Preperandija ima zakupljene  213 kW snage, neće 

Grad ni građani plaćani, nego investitor koji dođe će graditi. Elaborat izrađuje Hep na 

traženje vlasnika odnosno Grada. A replikom vijećnik je upitao da li će investitor platiti 

veliki iznos, te da li će mjesto trafostanice odgovarati svima koji koriste prostore. 

Gradonačelnik kaže da i Grad ima istu tu dilemu.  

 

- Vijećnica Ana Marić je imala dva pitanja. Prvo pitanje je kada je Grad Knin dobio nalaz 

od Državne revizije i kakav je bio,  a drugo pitanje se odnosi na aplikaciju digitalnih 

obrazaca koje je tvrtka Nano company trebala napravili i do kud je došlo do realizacije 

aplikacije. Službenica ovlaštena za obavljanje poslova pročelnice Romana Stanić je 

rekla daje Državna revizija nalaz provodila u razdoblju od 1. do 9. mjeseca 2020 godine, 

nalaz se nalazi na stranicama Državne revizije, Grad Knin je dobio uvjetovano 

mišljenje, te neke preporuke koje je potrebno ispraviti i način kako je potrebno napraviti. 

Na drugo pitanje će se odgovoriti pisanim putem.  

 

- Vijećnik Mario Krišto je upitao kada će se asfaltirati staze na gradskom groblju, a ulica 

Kninske bojne je uska i ne vidi se svjetlo i sve je zaraslo. Pročelnik Brčina je rekao da 

je troškovnik napravljen za stari dio groblja za staze, ali da se treba revidirati obzirom 

na promjene cijena. Za ulicu Kninska bojna organizirat će s Upraviteljem podrezivanje 

granja i oslobađanje javnih rasvjeta.  

 

- Vijećnik Tomislav Čolak ima  dva pitanja. Upitao je gradonačelnika je li u ovih 5 godina 

realizirao i jedan svoj izvorni projekt i koji.  Drugo pitanje se odnosilo na zapisnik o 

stanju restorana o primopredaji najmoprimcu, gdje se nalazi. Gdje je jelovnik koji je 

koštao 50 tisuća kuna i za kakvo je restorane usluge utrošeno 48 tisuća kuna. 

Gradonačelnik je odgovorio da su to projekti 3I potpuno završeni, poduzetnički centar 

koji će ubrzo biti završen. Jelovnik od 50 tisuća kuna je donacija jedne Udruge, a 

zapisnik se nalazi na Muzeju.  

 

 

Završeno u 18.23 sati.  

 

 

 

ZAPISNIK SASTAVILA                 PREDSJEDNIK  

 

        Lidija Ćurko        Dragan Milićević  

 


