
 

 

 

 

 
 

 

GRADSKO VIJEĆE 

KLASA: 024-03/22-01/20 

URBROJ: 2182-10-01-22-2 

Knin,  20. prosinca 2022.  

 

 

Z A P I S N I K  

s 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina 

 

 

 

 Sjednica je, dana 20. prosinca 2022. godine, održana u gradskoj vijećnici u Kninu, s 

početkom  u 16:34.  

 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. Marjan Blažević 

2. Tomislav Čolak 

3. Veselin Đujić 

4. Nino Grabić  

5. Davor Ilić 

6. Mario Krišto 

7. Slavko Krvavica 

8. Spomenka Martić 

9. Dragan Miličević 

10. Dušan Milivojević 

11. Gabrijela Šimić 
 

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

 

Nisu nazočni vijećnici: Antonija Anić-Matić,  Ante Dujić,  Ana Marić  i  Goran Mrnjavac, 

koji su opravdali svoj izostanak. 

 

Usvajanje zapisnika 

 

Na zapisnik s 18. 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. Prijedlog Statuta Pučkog otvorenog učilišta Knin 

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

2. Godišnje izvješće Javne ustanove Lokalna razvojna agencija Matica o upravljanju 

nekretninama  

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

3. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnatelja Kninskog muzeja Knin 

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

                         društvene djelatnosti)   

4. Prijedlog I. izmjena Programa javnih potreba udruga civilnog društva na području 

Grada Knina za 2022. godinu 

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

                         društvene djelatnosti)   

5. Prijedlog II. 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 II. 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 III. 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 III. 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 II. izmjena Programa demografskih mjera na području Grada Knina za 2022. 

godinu 

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

                          društvene djelatnosti)   

10. Prijedlog Izmjena III 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 III. 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) 

12. Prijedlog Programa javnih potreba u udruga civilnog društva na području Grada Knina 

za 2023. godinu 

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

                         društvene djelatnosti)   

13. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Knina za 2023. godinu 

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

                         društvene djelatnosti)   

14. Prijedlog Programa socijalnih davanja na području Grada Knina za 2023. godinu 

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

                         društvene djelatnosti)   
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15. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu na području Grada Knina za 2023. godinu 

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

                         društvene djelatnosti)   

16. Prijedlog Programa Općih javnih potreba u predškolskom odgoju, školstvu i visokom 

obrazovanju na području Grada Knina za 2023. godinu 

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

                         društvene djelatnosti)   

17. Prijedlog Programa demografskih mjera na području Grada Knina za 2023. godinu 

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

                         društvene djelatnosti)   

18. Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe  

spašavanja Stanice Šibenik za 2023. godinu 

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

                    imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša)      

19. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Knina za 

2023. godinu 

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

                    imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša)      

20. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Knina za 

2023. godinu 

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

                    imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša)      

21. Prijedlog Proračuna Grada Knina za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. 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) 

22. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Knina za 2023. 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) 

23. Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi Grada Knina 

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

                          društvene djelatnosti)   

24. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada 

Knina za 2022. godinu za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih 

u Gradskom vijeću Grada Knina i članova Gradskog vijeća Grada Knina izabranih s 

liste grupe birača 

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

                         društvene djelatnosti)   

25. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Knina za 2023. godinu 

za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću 

Grada Knina i članova Gradskog vijeća Grada Knina izabranih s liste grupe birača 

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

                         društvene djelatnosti)   

26. Prijedlog Odluke o nagradi za rad članovima Vijeća srpske nacionalne manjine Grada 

Knina za 2023. godinu 

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

                         društvene djelatnosti)   

27. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na opće uvjete isporuke komunalne 

usluge obavljanja dimnjačarskih poslova na području Grada Knina 

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

                    imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša)   
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28. Prijedlog Odluke o visini spomeničke rente 

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

                    imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša)   

29. Prijedlog Odluke o komunalnom linijskom prijevozu putnika na području Grada Knina 

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

                    imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša)   

30. Prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna (IV) Prostornog plana uređenja Grada 

Knina 

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

                    imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša)   

31. Prijedlog Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave procijenjene vrijednosti 

do 26.540,00 eura odnosno 66.360,00 eura 

             (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) 

32. Vijećnička pitanja 

 

_________________________________________  

 

 

Točka 1. 

Prijedlog Statuta Pučkog otvorenog učilišta Knin 

 

Sandra Žulj Cigić, ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Knin je pojasnila da novi Zakon 

o obrazovanju odraslih uveliko utječe na dosadašnji način rada Učilišta i da važeći Statut Učilišta 

iz 2009. godine ne odgovara sadašnjim potrebama rada te da je stoga potrebno donijeti novi Statut 

Učilišta.   

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

primjedbi na prijedlog. 

Prethodna suglasnost na Prijedlog Statuta Pučkog otvorenog učilišta Knin dana je većinom 

glasova, 10 „za“ i 1 „suzdržan“ (Čolak) i čini sastavni dio Zapisnika.           

 

 

Točka 2. 

Godišnje izvješće Javne ustanove Lokalna razvojna agencija  

Matica o upravljanju nekretninama 

 

Ivona Grcić, ravnateljica Javne ustanove Lokalna razvojna agencija Matica je uvodno rekla 

da su vijećnici dobili predmetno Izvješće i da će ukoliko ima pitanja odgovoriti na ista.   

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 koliko je Matica uprihodila sredstava od zakupa 

poslovnih prostora u poduzetničkom centru. Dalje je rekao da su izdane samo tri odluke o davanju 

suglasnosti korisnicima za registraciju poslovne adrese na adresi informacijsko inovacijskog 

inkubatora i pitao znači li to da je preostalih 13 korisnika inkubatora poslovno aktivno i da imaju 

svoje poslovne adrese, te je pitao tko je i koliko platio za potrošnju električne energije, vode, 

čišćenje, internet, održavanje dizala i računalne opreme, odvoz otpada i dr. u poduzetničkom 

centru i inkubatoru.  

Ravnateljica Ivona Grcić je rekla da je u izvješću navedeno da su u zakup data dva 

poslovna prostora u koja je potrebno ulagati kako bi se priveli namjeni i da će Matica prihod od 

zakupa ostvariti tek u idućoj godini. Dalje je rekla da korisnici inkubatora ne moraju biti 

registrirani na toj adresi, osim ako to sami ne žele, kao tri korisnika koji su dobili suglasnost. U 
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svezi trećeg pitanja, ravnateljica je rekla da će tražene podatke vijećnici dobiti iduće godine u 

financijskom izvješću Marice za 2022. godinu 

Vijećnik Tomislav Čolak je komentirao da su poduzetnički centar i inkubator potpuni 

promašaj i da će na kraju to sve platiti građani Knina. 

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

poduzetnički centar još nije završen i da se ne može naplaćivati najam za nedovršen poslovni 

prostor, a da je isti iznajmljen korisnicima upravo kako bi se tijekom dovršetka prostora mogli 

ispuniti svi uvjeti potrebni korisniku.  Dalje je rekao da cilj inkubatora nije da stvara profit već da 

je njegov smisao da se u njemu stvaraju nove poduzetničke ideje i poduhvati koje za cilj imaju 

novo zapošljavanje i boljitak za zajednicu. 

Godišnje izvješće Javne ustanove Lokalna razvojna agencija Matica o upravljanju 

nekretninama usvojeno je većinom glasova, 8 „za“ i 3 „protiv“ (Krišto, Grabić, Čolak), što je 

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

 

 

Točka 3. 

Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnatelja Kninskog muzeja Knin 

 

Sanda Petrović Brnić, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene 

djelatnosti je pojasnila da je temeljem javnog natječaja, Upravno vijeće Muzeja predložilo da se za 

ravnatelja Muzeja imenuje jedini prijavljeni kandidat Ante Šimić, budući da ispunjava tražene 

uvjete. 

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 komentirao da Muzej dvije godine nema ravnatelja i da se 

vršitelj dužnosti ravnatelja Muzeja nakon dvije godine sjetio prijaviti na natječaj za ravnatelja.  

Prijedlog je prihvaćen te je Rješenje o imenovanju ravnatelja Kninskog muzeja Knin 

doneseno većinom glasova, 8 „za“ i 3 „protiv“ (Krišto, Grabić, Čolak), i sastavni je dio Zapisnika.           

 

 

Vijećnik Tomislav Čolak je izašao iz vijećnice, nazočno 10 vijećnika. 

  
Točka 4. 

Prijedlog I. izmjena Programa javnih potreba udruga civilnog društva  

na području Grada Knina za 2022. godinu 

 

Sanda Petrović Brnić, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i                          

društvene djelatnosti je pojasnila da se ovim prijedlogom ukupan iznos Programa od 772.000,00 

kuna smanjuje na iznos od 767.000,00 kuna, budući se iznos predviđen za aktivnosti udruga oko 

obilježavanja obljetnice Vukovara za 2022. godinu umanjuje za 5.000,00 kuna. 

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

financije i proračun nemaju primjedbi na prijedlog. 

Vijećnik Nino Grabić je izašao iz vijećnice, nazočno 9 vijećnika. 

Prijedlog je prihvaćen te su I. izmjene Programa javnih potreba udruga civilnog društva na 

području Grada Knina za 2022. godinu donesene jednoglasno, i sastavni su dio Zapisnika.           

 

 

Vijećnik Nino Grabić se vratio u vijećnicu, nazočno 10 vijećnika. 
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Točka 5. 

Prijedlog II. izmjena Programa javnih potreba u kulturi  

na području Grada Knina za 2022. godinu 

 

Sanda Petrović Brnić, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i                          

društvene djelatnosti je pojasnila da se zbog povećanja stavke koja se odnosi na izdatke za božićne 

blagdane ovim prijedlogom povećava ukupan iznos Programa i to sa 1.735.750,00 kuna na 

1.885.750,00 kuna. 

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 II. izmjene Programa javnih potreba u kulturi na području 

Grada Knina za 2022. godinu donesene većinom glasova, 8 „za“ i 2 „suzdržana“ (Krišto, Grabić),  

i sastavni su dio Zapisnika.           

 

Točka 6.  

Prijedlog II. izmjena Programa socijalnih davanja  

na području Grada Knina za 2022. godinu 

 

Sanda Petrović Brnić, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene 

djelatnosti je je pojasnila da se ovim prijedlogom ukupan iznos Programa od 1.230.000,00 kuna 

povećava na iznos od 1.260.000,00 kuna, zbog povećanja iznosa za mjeru Pomoć obiteljima i 

kućanstvima za 30.000,00 kuna. 

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 II. izmjene Programa socijalnih davanja na području Grada 

Knina za 2022. godinu donesene jednoglasno, i sastavni su dio Zapisnika.           

 

 

Točka 7. 

Prijedlog III. 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 pojasnila da se ovim prijedlogom predlaže povećanje iznosa namijenjenog 

za nagrade po osnovu ostvarenih iznimnih rezultata u sportu za pojedince i sportske kolektive i to 

za 7.500,00 kuna, te iznos namijenjen za troškove participacije u organizaciji sportskih 

manifestacija značajnih za Grad Knin, i to za 2.000,00 kuna. 

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 III. izmjene Programa javnih potreba u sportu na području 

Grada Knina za 2022. godinu donesene jednoglasno, i sastavni su dio Zapisnika.           

 

 

Točka 8. 

Prijedlog III. 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 pojasnila da se ovim prijedlogom ukupan iznos Programa od 1.602.500,00 

kuna smanjuje na iznos od 1.368.000,00 kuna i to zbog povećanja iznosa planiranog za 

financiranje prijevoza učenika srednjih škola iz Golubića, iznosa namijenjenog za isplatu 
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stipendija za liječnike specijalizante, te smanjenja sredstava za nabavu udžbenika za učenike s 

teškoćama u razvoju i za donacije školskim ustanovama. 

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 III. 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 9. 

Prijedlog II. izmjena Programa demografskih mjera  

na području Grada Knina za 2022. godinu 

 

Sanda Petrović Brnić, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i                          

društvene djelatnosti je pojasnila da se ovim prijedlogom ukupan iznos Programa od 710.000,00 

kuna povećava na iznos od 750.000,00 kuna, zbog potrebe povećanja stavke za jednokratnu 

novčanu pomoć za novorođenu djecu.  

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 II. izmjene Programa demografskih mjera na području Grada 

Knina za 2022. godinu donesene jednoglasno, i sastavni su dio Zapisnika.           

 

 

Točka 10. 

Prijedlog Izmjena II Programa građenja komunalne infrastrukture  

na području Grada Knina za 2022. godinu 

 

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

imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša je pojasnio predložene izmjene Programa koje su se 

odnosile na smanjenje sredstava za projekt izgradnje mosta i obalnih zidova na rijeci Butižnici u 

zaseoku Raškovići jer radovi neće biti završeni u tekućoj godini te izbacivanja stavki koje su se 

odnosile na projekte uređenja Horvatićeve i Gundulićeve ulice jer će se postupak javne nabave i 

izvođenje radova realizirati u sljedećoj godini, pri čemu ukupan iznos sredstava za izvršenje ovog 

Programa iznosi 1.935.500,00 kuna.  

Vijećnik Tomislav Čolak 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. 

Vijećnik Nino Grabić je pitao za trenutno stanje projekta izgradnje mosta u Raškovićima, a 

pročelnik Ivica Brčina je pojasnio da je zbog karakteristika tla bilo potrebno raditi izmjenu 

projekta i da je produžen rok isporuke zamjenskog materijala, ali da će ipak dio radova biti 

napravljen u ovoj godini, a završetak istih u 2023. godini.    

Prijedlog je prihvaćen te su Izmjene II. Programa građenja komunalne infrastrukture na 

području Grada Knina za 2022. godinu donesene većinom glasova, 10 „za“ i 1 „suzdržan“ (Čolak), 

i sastavni su dio Zapisnika 

 

 

Točka 11. 

Prijedlog III. izmjena i dopuna Proračuna Grada Knina za 2022. godinu 

 

Predsjednik je najavio amandman predlagatelja na dostavljeni prijedlog.  

Gradonačelnik je kao predlagatelj prijedloga pozvao Romanu Stanić, službenicu ovlaštenu 

za obavljanje poslova pročelnice Upravnog odjela za programe EU, gospodarstvo, strateško 
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planiranje i razvoj, financije, javnu nabavu i naplatu potraživanja da pojasni amandman na 

prijedlog III. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Knina za 2022. godinu. Pročelnica je pojasnila da 

se amandman odnosi na kapitalni projekt interpretacijski centar i vinoteka te da se predlaže 

smanjenje rashoda za 1.600.000,00 kuna na poziciji „postrojenje i opreme“, a da se u istom 

razdjelu, za kapitalni projekt poduzetnički centar, rashodi na poziciji građevinskih objekata 

povećavaju za isti navedeni iznos. Dalje je pojasnila da Gradu Kninu, SAFU diktira dinamiku 

provedbe i plaćanja projekta te da je nakon što su vijećnicima dostavljeni predloženi materijali za 

ovu sjednicu dobivena informacija o okončanoj situaciji za poduzetnički centar koja mora teretiti 

proračun iz 2022. godine i da je to razlog predloženog amandmana, koji ne utječe na prihode i 

rashode, koji ostaju nepromijenjeni.      

Predsjednik je odredio kratku stanku kako bi Odbor za financije i proračun mogao 

razmotriti predloženi amandman.  

Sjednica je nastavljena u 17:40, te je predsjednik konstatirao da Odbor za financije i 

proračun nema primjedbi na amandman, koji je postao sastavni dio prijedloga. 

U nastavku je pročelnica Romana Stanić pojasnila predložene izmjene i dopune Proračuna i 

razloge smanjenje prihoda i rashoda, nakon čega se gradonačelnik izjasnio da se slaže da 

predloženi amandman postane sastavni dio prijedloga. 

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 je u sklopu projekta interpretacijskog centra i vinoteke 

bila i suvenirnica, a da je sada nema u projektu, dalje je komentirao smanjenje ukupnog iznosa 

proračuna te povećanje stavki reprezentacije, čajne kuhinje, protokola i promidžbe te adventa.   

Prijedlog čiji je sastavni dio i amandman je prihvaćen te su III. izmjene i dopune Proračuna 

Grada Knina za 2022. godinu donesene većinom glasova, 8 „za“ i 3 „protiv“ (Čolak, Grabić, 

Krišto), i sastavni su dio Zapisnika.           

 

Vijećnik Tomislav Čolak je izašao iz vijećnice, nazočno 10 vijećnika. 

 

Točka 12. 

Prijedlog Programa javnih potreba u udruga civilnog društva  

na području Grada Knina za 2023. godinu 

 

Sanda Petrović Brnić, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i                          

društvene djelatnosti je rekla da je ukupan iznos sredstava predviđen ovim Programom 79.633,69 

eura te je navela aktivnosti koji će se financirati u sklopu istoga.  

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 javnih potreba udruga civilnog društva na području 

Grada Knina za 2023. godinu donesen jednoglasno, i sastavni je dio Zapisnika.           

 

 

Točka 13. 

Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Knina za 2023. godinu 

 

Sanda Petrović Brnić, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i                          

društvene djelatnosti je rekla da je ukupan iznos sredstava predviđen ovim Programom 250.846,10 

eura te je navela aktivnosti koji će se financirati u sklopu istoga.  

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 javnih potreba u kulturi na području Grada Knina za 

2023. godinu donesen jednoglasno, i sastavni je dio Zapisnika           
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Točka 14. 

Prijedlog Programa socijalnih davanja na području Grada Knina za 2023. godinu 

 

Sanda Petrović Brnić, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i                          

društvene djelatnosti je rekla da je ukupan iznos sredstava predviđen ovim Programom 181.923,15 

eura te je navela aktivnosti koji će se financirati u sklopu istoga.  

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

financije i proračun nemaju primjedbi na prijedlog. 

Prijedlog je prihvaćen Program socijalnih davanja na području Grada Knina za 2023. 

godinu donesen jednoglasno, i sastavni je dio Zapisnika.           

 

 

Točka 15. 

Prijedlog Programa javnih potreba u sportu na području Grada Knina za 2023. godinu 

 

Sanda Petrović Brnić, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i                          

društvene djelatnosti je rekla da je ukupan iznos sredstava predviđen ovim Programom 207.000,00 

eura te je navela aktivnosti koji će se financirati u sklopu istoga.  

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 javnih potreba u sportu na području Grada Knina za 

2023. godinu donesen jednoglasno, i sastavni je dio Zapisnika.           

 

 

Točka 16. 

Prijedlog Programa Općih javnih potreba u predškolskom odgoju,  

školstvu i visokom obrazovanju na području Grada Knina za 2023. godinu 

 

Sanda Petrović Brnić, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i                          

društvene djelatnosti je rekla da je ukupan iznos sredstava predviđen ovim Programom 215.342,78 

eura te je navela aktivnosti koji će se financirati u sklopu istoga.  

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 Općih javnih potreba u predškolskom odgoju, školstvu 

i visokom obrazovanju na području Grada Knina za 2022. godinu donesen jednoglasno, i sastavni 

je dio Zapisnika.           

 

 

Točka 17. 

Prijedlog Programa demografskih mjera na području Grada Knina za 2023. godinu 

 

Sanda Petrović Brnić, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i                          

društvene djelatnosti je rekla da je ukupan iznos sredstava predviđen ovim Programom 99.542,11 

eura te je navela mjere koji će se financirati u sklopu istoga.  

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 demografskih mjera na području Grada Knina za 2023. 

godinu donesen jednoglasno, i sastavni je dio Zapisnika.           

 

 

Vijećnik Tomislav Čolak se vratio u vijećnicu, nazočno 11 vijećnika. 
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Točka 18. 

Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti  

Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Šibenik za 2023. godinu 

 

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

imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša je rekao da je ukupan iznos sredstava predviđen ovim 

Programom 7.963,37 eura te je naveo aktivnosti koji će se financirati u sklopu istoga. 

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 javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske 

gorske službe spašavanja Stanice Šibenik za 2023. godinu donesen većinom glasova, 10 „za“ i 1 

„suzdržan“ (Čolak), i sastavni je dio Zapisnika. 

 

 

Točka 19. 

Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture  

na području Grada Knina za 2023. godinu 

 

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

imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša je rekao da je ukupan iznos sredstava predviđen ovim 

Programom 1.361.736,00 eura te je naveo komunalnu infrastrukturu koja će se financirati u sklopu 

istoga. 

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 građenja komunalne infrastrukture na području Grada 

Knina za 2023. godinu donesen većinom glasova, 10 „za“ i 3 „suzdržana“ (Čolak, Grabić, Krišto), 

i sastavni je dio Zapisnika. 

 
 

Točka 20. 

Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture  

na području Grada Knina za 2023. godinu 

 

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

imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša je rekao da je ukupan iznos sredstava predviđen ovim 

Programom 1.192.514,45 eura te je naveo komunalne djelatnosti koja će se financirati u sklopu 

istoga. 

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 održavanja komunalne infrastrukture na području 

Grada Knina za 2023. godinu donesen većinom glasova, 10 „za“ i 3 „suzdržana“ (Čolak, Grabić, 

Krišto), i sastavni je dio Zapisnika. 

 
 

Točka 21. 

Prijedlog Proračuna Grada Knina za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu 

 

Romana Stanić, službenica ovlaštena za obavljanje poslova pročelnice                                

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

nabavu i naplatu potraživanja je rekla da su u Proračunu Grada Knina za 2023. godinu planirani 

prihodi u iznosu od 17.607.465,69 eura, a rashodi u iznosu od 19.905.271,36 eura te da će se 

razlika od 2.297.805,67 eura podmiriti prenesenim viškom od financijske imovine. Budući su 
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prethodno usvojeni programi sastavni dio predloženog Proračuna pozvala je vijećnike da usvoje i 

predloženi Proračun.  

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

Vijećnik Tomislav Čolak je tražio pojašnjenje zašto je dva puta navedena stavka rashoda za 

dnevnice, naknade za smještaj i prijevoz svih zaposlenih u Gradu Kninu i kod proračunskih 

korisnika Grada te troška održavanja računalnog programa pisarnice i registra nekretnina, te 

pojašnjenje stavke otplate dijela glavnice kredita, stavke koja se odnosila na trošak električne 

energije, stavke izrade projektne dokumentacije za izgradnju sportsko rekreacijskog centra, 

autobusnog kolodvora, trga kog Gospine crkve, izgradnju vatrogasnog doma, vodovoda za 

Žagrović, Oćestovo, Ljubać i uređenje hostela u staroj bolnici, stavke za održavanje javne rasvjete, 

stavke za izgradnju trafostanice za poduzetnički centar, unatoč tome što novi poduzetnik nije još 

niti kune uložio u poduzetnički centar te pojašnjenje stavke održavanja inovacijskog inkubatora.      

Pročelnica Romana Stanić je rekla da ne zna gdje je vijećnik pročitao dva iznosa navedenih 

stavki te je pojasnila materijalne rashode za troškove dnevnica, smještaja, prijevoza, održavanja 

računalnih programa i ostalog. Dalje je pojasnila da se stavka otplate dijela glavnice kredita odnosi 

na tri kredita i to postojeći kredit za modernizaciju javne rasvjete, te dva nova kredita, i da do 

studenog 2023. godine Grad otplaćuje samo kamatu, a nakon toga glavnicu.  

Pročelnik Ivica Brčina je rekao da su sredstva od kreditnog zaduženja koja su planirana za 

izradu projektne dokumentacije za kapitalne projekte upravo i planirana za tu namjenu, a ne za 

nešto drugo, kako je zaključio vijećnik Čolak. Dalje je pojasnio da su temeljem dostavljenih cijena 

za električnu energiju od strane opskrbljivača i planirana sredstva u proračunu, a da će se točna 

cijena znati tek po provedbi javne nabave kada će se odabrati najpovoljniji ponuditelj za opskrbu 

električnom energijom. U svezi stavke za održavanje javne rasvjete je pojasnio da se najmanji dio 

sredstava troši na održavanje postojećih rasvjetnih tijela, a najveći dio na postavljanje novih tijela 

u dijelovima grada gdje ne postoje ista.  

Vijećnik Tomislav Čolak je komentirao da je stavka za električnu energiju povećana za 

400% i pitao je gdje je ušteda temeljem novih rasvjetnih tijela za koje je dobiven kredit od 

HABOR-a i kada će se završiti postavljanje rasvjetnih tijela u gradu te je izrazio sumnju da su za 

izradu projektne dokumentacije za navedene projekt potrebna tolika planirana sredstva. 

Gradonačelnik je rekao da Grad Knin ne može utjecati na rast cijene električne energije i da 

je to globalni problem te je dodao da je sreća da je Vlada RH fiksirala cijenu električne energije za 

jedinice lokalne samouprave na ¼ ukupne cijene i da je Grad Knin išao na rekonstrukciju javne 

rasvjete, jer bi u suprotnom troškovi bili mnogo veći. Dodao je da je Grad, temeljem odluke ovog 

Vijeća išao u kreditno zaduženje za izradu projektne dokumentacije za nove kapitalne projekte koji 

nisu u sklopu IP i za koje će se aplicirati na Europske fondove. 

Prijedlog je prihvaćen te je Proračun Grada Knina za 2023. godinu s projekcijama za 2024. 

i 2025. godinu donesen većinom glasova, 8 „za“ i 3 „protiv“ (Čolak, Grabić, Krišto), i sastavni je 

dio Zapisnika.           

 

Točka 22. 

Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Knina za 2023. godinu 

 

Romana Stanić, službenica ovlaštena za obavljanje poslova pročelnice                                

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

nabavu i naplatu potraživanja je navela pravni temelj predložene Odluke i dodala da se ista nije 

mijenjala u odnosu na odluku iz 2022. godine, osim dijela u konvertiranju financijskih sredstava i 

u euro.  

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

za financije i proračun nemaju primjedbi na prijedlog. 

Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Knina za 2023. godinu 

donesena većinom glasova, 8 „za“ i 3 „protiv“ (Čolak, Grabić, Krišto), i sastavni je dio Zapisnika.           
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Točka 23. 

Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi Grada Knina 

 

Sanda Petrović Brnić, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i                          

društvene djelatnosti je pojasnila da se predloženom Odlukom utvrđuju prava iz socijalne skrbi 

koja osigurava Grad Knina te uvjeti i postupak za ostvarivanje istih. U nastavku je navela koja su 

to prava i dodala da su se ista prava i ranije provodila kroz programe Grada te da su sredstva za 

provođenje Odluke osigurana u Proračunu Grada Knina. 

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 socijalnoj skrbi Grada Knina donesena većinom 

glasova, 10 „za“ i 1 „suzdržan“ (Čolak), i sastavni je dio Zapisnika.           

 

 

Točka 24. 

Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o raspoređivanju sredstava  

iz Proračuna Grada Knina za 2022. godinu za redovito godišnje financiranje  

političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Knina i članova  

Gradskog vijeća Grada Knina izabranih s liste grupe birača 

 

Sanda Petrović Brnić, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i                           

društvene djelatnosti je navela odredbe temeljem kojih je donesena Odluka čije se izmjene 

predlažu i pojasnila je da je razlog izmjene taj što je vijećnik Marko Vujasinović izabran s 

Kandidacijske liste grupe birača nositelja Marka Jelića, dana 19. listopada 2022. godine svoj 

mandat stavio u mirovanje, i da su se time stekli uvjeti za početak vijećničkog mandata Gabrijele 

Šimić, sukladno Pravovaljanoj kandidacijskoj listi za izbor članova Gradskog vijeća Grada Knina 

Kandidacijske liste grupe birača nositelja Marka Jelića, na lokalnim izborima provedenim 16. 

svibnja 2021. godine, i da slijedom toga nezavisna vijećnica Gabrijela Šimić ima pravo na isplatu 

sredstava za dio trećeg kvartala, odnosno od dana početka trajanja mandata, 19. listopada 2022. 

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

za financije i proračun nemaju primjedbi na prijedlog. 

Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o izmjenama Odluke o raspoređivanju sredstava iz 

Proračuna Grada Knina za 2022. godinu za redovito godišnje financiranje političkih stranaka 

zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Knina i članova Gradskog vijeća Grada Knina izabranih s 

liste grupe birača donesena jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika.          

 

  

Točka 25. 

Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Knina za 2023. godinu za 

redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada 

Knina i članova Gradskog vijeća Grada Knina izabranih s liste grupe birača 

 

Sanda Petrović Brnić, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i                           

društvene djelatnosti je pojasnila način i iznose raspoređivanja sredstava za redovito godišnje 

financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Knina i članova Gradskog 

vijeća Grada Knina izabranih s liste grupe birača. 

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

za financije i proračun nemaju primjedbi na prijedlog. 

Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Knina za 

2023. godinu za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću 

Grada Knina i članova Gradskog vijeća Grada Knina izabranih s liste grupe birača donesena 

jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika.           
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Točka 26. 

Prijedlog Odluke o nagradi za rad članovima  

Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Knina za 2023. godinu 

 

Sanda Petrović Brnić, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i                           

društvene djelatnosti je navela pravni temelj za donošenje prijedloga te je pojasnila način i iznose 

nagrade za rad članovima Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Knina za 2023. godinu. 

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

za financije i proračun nemaju primjedbi na prijedlog. 

Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o nagradi za rad članovima Vijeća srpske nacionalne 

manjine Grada Knina za 2023. godinu donesena jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika.           

 

 

 

Točka 27. 

Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na opće uvjete isporuke komunalne 

usluge obavljanja dimnjačarskih poslova na području Grada Knina 

 

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

imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša je podsjetio da je temeljem javnog natječaja NICO, obrt 

za usluge čišćenja, vl. Nikica Okadar, Trpimirova 55, Knin, odabran za obavljanje dimnjačarskih 

poslova na području Grada Knina i da je s istim sklopljen ugovor o koncesiji. Dalje je rekao da je 

temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu, isporučitelj usluge obvezan donijeti opće uvjete za 

isporuku komunalne usluge, uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća te je predložio davanje 

suglasnosti na predmetne opće uvjete. 

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

primjedbi na prijedlog. 

Vijećnik Marijo Krišto je ukazao da su dimnjaci u gradu čišćeni u prosincu i da bi to 

koncesionar trebao obavljati prije početka sezone grijanja i korištenja dimnjaka, a pročelnik Ivica 

Brčina se složio s vijećnikom Krištom i dodao da će o navedenom ukazati koncesionaru.      

Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o izradi Izmjena i dopuna  (VI) Generalnog 

urbanističkog plana Grada Knina donesena većinom glasova, 8 „za“ i 3 „suzdržana“ (Čolak, 

Grabić, Krišto), i sastavni je dio Zapisnika. 

 

 

Točka 28. 

Prijedlog Odluke o visini spomeničke rente 

 

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

imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša je naveo tko su obveznici plaćanja spomeničke rente, da 

je Grad Knin istu utvrdio u najniže propisanom iznosu od 0,13 eura/m² korisne površine poslovnog 

prostora mjesečno, da se ista uplaćuje 60% u korist Grada Knina, a 40% u korist državnog 

proračuna, a da se prihod od spomeničke rente koristi isključivo za zaštitu i očuvanje kulturnih 

dobara. Dodao je da je nacrt prijedloga Odluke, radi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću bio 

objavljen na službenoj internetskoj stranici Grada, ali da nije zaprimljen niti jedan 

prijedlog/mišljenje u svezi istog. 

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

za financije i proračun nemaju primjedbi na prijedlog. 

Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o visini spomeničke rente donesena jednoglasno i 

sastavni je dio Zapisnika.           
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Točka 29. 

Prijedlog Odluke o komunalnom linijskom prijevozu putnika na području Grada Knina 

 

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

imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša je naveo pravni temelj za donošenje prijedloga te je 

rekao da se istim uređuje organizacijski oblik, način i uvjeti obavljanja javnog cestovnog prijevoza 

putnika kao uslužne komunalne djelatnosti komunalnog linijskog prijevoza putnika na području 

grada Knina. Dodao je 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 nema 

primjedbi na prijedlog. 

Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o komunalnom linijskom prijevozu putnika na području 

Grada Knina donesena većinom glasova, 8 „za“ i 3 „suzdržana“ (Čolak, Grabić, Krišto), i sastavni 

je dio Zapisnika.   

 

Točka 30. 

Prijedlog Odluke o donošenju 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 te je podsjetio da su 

ranije započete izmjene i dopune obuhvaćale definiranje nove lokacije za izgradnju uređaja za 

pročišćavanje otpadnih voda grada Knina i definiranje uvjeta za rekonstrukciju postojećeg objekta 

tj. bivšeg restorana na Krčiću. Dodao je da su prije pokretanja postupka pribavljena potrebna 

mišljenja od nadležnog upravnog tijela Šibensko-kninske županije, da su planirane izmjene i 

dopune prostornog plana prihvatljive za okoliš i ekološku mrežu te da je pribavljeno mišljenje JU 

Zavoda za prostorno uređenje Šibensko-kninske županije o usklađenosti izmjena i dopuna 

prostornog plana s Prostornim planom Šibensko-kninske županije. 

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

primjedbi na prijedlog. 

Vijećnik Tomislav Čolak je rekao da je predstavnica HEP-a Miljacka izjavila da je taj 

objekt njihov i pitao je tko je vlasnik istoga, a pročelnik Ivica Brčina je rekao da je prema 

vlasničkom listu vlasnik Grad Knin.  

Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o izradi Izmjena i dopuna  (VI) Generalnog 

urbanističkog plana Grada Knina donesena većinom glasova, 8 „za“ i 3 „protiv“ (Čolak, Grabić, 

Krišto), i sastavni je dio Zapisnika.   

 

 

Točka 31. 

Prijedlog Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave procijenjene  

vrijednosti do 26.540,00 eura odnosno 66.360,00 eura 

 

Romana Stanić, službenica ovlaštena za obavljanje poslova pročelnice                                

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

nabavu i naplatu potraživanja je pojasnila da je zbog uvođenja eura kao službene valute RH,  

Vlada RH donijela Zakon o izmjenama i dopunama Zakon o javnoj nabavi, slijedom čega je 

potrebno dosadašnji važeći Pravilnik uskladiti sa Zakonom pa da se tako predloženim Pravilnikom  

utvrđuju pravila, uvjeti i postupak jednostavne nabave procijenjene vrijednosti do 26.540,00 eura 

odnosno 66.360,00 eura.  
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Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost te Odbor 

za financije i proračun nemaju primjedbi na prijedlog. 

            Prijedlog je prihvaćen te je Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave 

procijenjene vrijednosti do 26.540,00 eura odnosno 66.360,00 eura donesen većinom glasova, 10 

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

 

 

Točka 32. 

Vijećnička pitanja 

   

• Vijećnik Tomislav Čolak je gradonačelnika pitao za naziv udruge koja je Gradu Kninu za 

osmišljavanje jelovnika za restoran na tvrđavi donirala 50.000 kuna i dodao da je ta udruga 

zaslužila da joj se dodijeli jedno od priznanja Grada Knina. Dalje ga je pitao zašto ne poštuje 

zakon i ne raspiše izbore za vijeća mjesnih odbora u gradu Kninu.  

Gradonačelnik je rekao da je udruga Scientia populo svojim sredstvima zakupila prostor 

restorana na tvrđavi i organizirala konferenciju u sklopu nekog njihovog projekta te je  

naglasio da Grad Knin nije sudjelovao u tim aktivnostima, niti je imao financijski trošak.  Dalje 

je rekao da po prijedlogu Vlade RH, zbog pandemije Covid-19, nisu ranije održani izbori za 

vijeća mjesnih odbora, da je njihovo održavanje bilo planirano za jesen ove godine, ali da iste 

Grad nije uspio organizirati i da se isti  planiraju za proljeća iduće godine.   

Vijećnik Tomislav Čolak je tvrdio da su sredstva navedene udruge prošla kroz proračun Grada, 

a gradonačelnik je pobio tu tvrdnju vijećnika i još jednom ponovio da Grad s navedenom 

aktivnošću udruge nije imao ništa.   
 

• Vijećnik Marijo Krišto je gradonačelnika pitao zašto još na nogostupima u gradu nisu riješena 

mjesta za pristup osobama s invalidnošću i ukazao da se radi o jako bitnoj i osjetljivoj skupini 

društva. 

Gradonačelnik je rekao da Grad Knin vodi računa o građanima koji imaju ograničenu 

mobilnost i da je na mnogim lokacijama u gradu to pitanje riješeno, ali da zbog organizacijske i 

financijske situacije to nije riješeno baš na svim lokacijama, ali da će se maksimalno raditi na 

tome da taj problem što prije bude riješen. Dodao je da je Grad Knin za Udrugu osoba s 

invaliditetom Sveti Bartolomej planira, ako to ovo Vijeće odobri, dodijeliti parcelu na kojoj bi 

Udruga gradila objekte za smještaj i život osoba koje izađu iz sustava, uz stručni nadzor 

Udruge.  
 

• Vijećnik Davor Ilić se zahvalio na uređenju pristupnog puta za naselje Golubić, upozorio je na 

veliki broj iseljenih iz naselja Golubić i ukazao na potrebu saniranja stadiona tj. igrališta u 

naselju kako bi se kao prije mogle organizirati razne aktivnosti za mještane naselja i druge 

posjetitelje. U nastavku je pohvalio advent u Kninu i zalaganja pojedinih osoba i poduzetnika u 

svezi istoga, ali je i ukazao na mali broj posjetitelja adventa i pozvao građane da posjete isti.  

 

 

     Sjednica je završena u 19:03.  

 

 

 

            ZAPISNIK  SASTAVILA                            PREDSJEDNIK 

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

 

 

 

 


