GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/17-01/7
URBROJ: 2182/10-01-17-2
Knin, 2. kolovoza 2017. godine

ZAPISNIK
s 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina

Sjednica je održana 2. kolovoza 2017. godine (srijeda), s poĉetkom u 13.00 sati u Gradskoj
vijećnici u Kninu.
Sjednicu je otvorila i istom predsjedavala Vedrana Požar, predsjednica Gradskog vijeća
(dalje u tekstu: predsjednica).
Nakon izvršene prozivke, utvrĊeno je da su na sjednici nazoĉni sljedeći vijećnici:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mirko Antunović
Josip Bebek
Marjan Blažević
Marija Ćurić
Maja Deronja
Veselin Đujić
Nikolina Grizelj
Davor Ilić
Marina Krvavica

10. Robert Marić
11. Dragan Miliĉević
12. Vedrana Požar
13. Josipa Rimac
14. Marko Sinobad
15. Marko Šešo
16. Marinko Tokmakĉija
17. Marko Vujasinović.

Na sjednici, iz opravdanog razloga, nije bio nazoĉan vijećnik Luka Lubina.
Predsjednica je utvrdila da je na sjednici od ukupno 18 nazoĉno 17 vijećnika te da Vijeće
ima kvorum za pravovaljano odluĉivanje i donošenje odluka.
Predsjednica je obavijestila vijećnike da je Gradski odbor HDZ Knin, dana 28. srpnja 2017.
godine, svojim dopisom obavijestio Gradsko vijeće o osnivanju Kluba vijećnika HDZ, koji broji 8
ĉlanova te da je za predsjednicu imenovana vijećnica Josipa Rimac.
Usvajanje zapisnika
Na zapisnik s 1. sjednice Gradskog vijeća nije bilo primjedbi te je isti jednoglasno usvojen.

UtvrĊivanje dnevnog reda
Predsjednica je predloženi dnevni red dala na glasovanje i konstatirala da je jednoglasno
usvojen sljedeći:

DNEVNI

RED

1. Izvješće društva Komunalnog poduzeća d.o.o. Knin o stanju društva s financijskim
izvješćem za 2016. godinu
(Izvjestitelj: direktor društva)
2. Izvješće društva Ĉistoća i zelenilo d.o.o. o stanju društva s financijskim izvješćem za
2016. godinu
(Izvjestitelj: direktor društva i Radojka Manojlović, voditeljica Sektora raĉunovodstva i
financija)
3. Izvješće društva Upravitelj - Knin d.o.o. o radu s financijskim izvješćem za 2016. godinu
(Izvjestitelj: Ante Ĉajić, direktor društva)
4. Izvješće o radu i financijsko izvješće Turistiĉke zajednice grada Knina za 2016. godinu
(Izvjestiteljica: Matea Lozanĉić, direktorica Turistiĉke zajednice)
5. Prijedlog Odluke o gradskim porezima Grada Knina
(Izvjestiteljica: Danijela Merša, proĉelnica Upravnog odjela za financije, gospodarstvo i
EU fondove)
6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Sporazuma o obroĉnoj otplati duga
sa Cestama Šibenik d.o.o.
(Izvjestiteljica: Danijela Merša, proĉelnica Upravnog odjela za financije, gospodarstvo i
EU fondove)
7. Prijedlog Odluke o naknadi za rad gradonaĉelnika i zamjenika gradonaĉelnika Grada
Knina koji dužnost obnašaju volonterski (bez zasnivanja radnog odnosa)
(Izvjestiteljica: Kristina Perić, zamjenica gradonaĉelnika)
8. Prijedlog Odluke o naĉinu sufinanciranja aktivnosti u postupku osnivanja zemljišne
knjige za k.o. Knin
(Izvjestitelj: Ivica Brĉina, službenik ovlašten za obavljanje poslova proĉelnika Upravnog
odjela za financije, gospodarstvo i EU fondove)
9. Vijećniĉka pitanja

Toĉka 1.
Izvješće društva Komunalnog poduzeća d.o.o. Knin o stanju društva
s financijskim izvješćem za 2016. godinu
U ime direktora društva Izvješće je podnio Darko Rajić, voditelj službe za opće, kadrovske
i pravne poslove, koji je ukratko naveo da je Komunalno poduzeće u 2016. godini obavljalo
djelatnosti iz svoje nadležnosti dodavši da je poduzeće u financijskom smislu poslovalo negativno.
Naglasio je da su u tekućoj godini poduzete mjere kako bi se smanjili negativni rezultati iz
prethodne godine.
Za raspravu se javio vijećnik Josip Bebek te zamolio novog direktora društva da se
predstavi i iznese svoje reference.
Novoimenovani direktor društva Damir Velić je rekao da je po struci diplomirani
ekonomist, da je prije Domovinskog rata bio komercijalni direktor TVIK-a te da je u svojih 30
godina staža obavljao mnoge funkcije, a meĊu njima i funkciju komercijalnog direktora Zagreb
Montaže, zamjenika direktora u Brodomerkuru Split, sanacijskog upravitelja Dinarke i
korporativnog direktora OTP banke za Dalmaciju.
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Vijećnik Josip Bebek je rekao da je gradonaĉelnik Grada Knina u predizbornom obraćanju
rekao da će svi direktori poduzeća ubuduće biti imenovani temeljem javnog natjeĉaja te je pitao
zašto u sluĉaju imenovanja direktora društva Komunalnog poduzeća i Ĉistoća i zelenilo nije bio
raspisan natjeĉaj.
Iako je Predsjednica ukazala vijećniku da se njegovo pitanje ne odnosi na Izvješće pozvala
je gradonaĉelnika da odgovori.
Gradonaĉelnik Marko Jelić je rekao da će sva radna mjesta koja nisu izravno vezana za
upravljanje tvrtkom popunjavat putem javnog natjeĉaja te da će to ubuduće važiti i za rukovodeća
mjesta, ali da sada za to nije bilo vremena. Dodao je da smatra da su imenovani direktori
kompetentni za obavljanje te funkcije i da je imenovanje direktora pravo Skupštine.
Vijećnik Josip Bebek se izjasnio da nije bio zadovoljan odgovorom.
Predsjednica je konstatirala da Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za financije i
proraĉun nisu imali primjedbi na Izvješće te je isto dala na usvajanje.
Izvješće društva Komunalnog poduzeća d.o.o. Knin o stanju društva s financijskim
izvješćem za 2016. godinu je prihvaćeno jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika.
Toĉka 2.
Izvješće društva Ĉistoća i zelenilo d.o.o. o stanju društva
s financijskim izvješćem za 2016. godinu
Predsjednica je pozvala novoimenovanu direktoricu društva Ivanu Jelić da se predstavi
vijećnicima te je imenovana rekla da je diplomirala poslovne financije, nakon toga menadžment
malih poduzeća, a da je trenutno na specijalistiĉkom studiju. Da ima 12 godina radnog iskustva u
struci, u poslovnim financijama i raĉunovodstvenom sektoru i to u pet privatnih tvrtki, ĉije je
poslovanje bilo u puno većem obimu u odnosu na poduzeće Ĉistoća i zelenilo. Dodala je da je
poĉela s analizom financija i stanja društva te da se nada da će ostvariti planirano i povlaĉiti
financijska sredstva iz EU fondova kako bi sredstva od strane Grada bila samo dodatni prihod te je
pozvala zaposlenicu Društva da podnese izvješće.
Voditeljica sektora raĉunovodstva i financija Radojka Manojlović se u svome izlaganju
osvrnula na djelatnosti i projekte koji su se odvijali tijekom 2016. godine te je u izlaganju
financijskog dijela izvješća ukratko izvijestio o prihodima i rashodima društva u 2016. godini.
Za raspravu se javio vijećnik Josip Bebek te pitao o naĉinu imenovanja nove direktorice.
Budući se pitanje nije odnosilo na Izvješće predsjednica je vijećnika uputila da to pitanje može
postaviti kao vijećniĉko pitanje.
Vijećnik Davor Ilić je pitao koliko se financijskih sredstava utrošilo u održavanje naselja
Golubić, a Radojka Manojlović je odgovorila da će vijećnik dobiti pisani odgovor budući da
trenutno nije raspolagala traženim podacima.
Predsjednica je konstatirala da Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za financije i
proraĉun nisu imali primjedbi na Izvješće te je isto dala na usvajanje.
Izvješće društva Ĉistoća i zelenilo d.o.o. o stanju društva s financijskim izvješćem za 2016.
godinu je prihvaćeno jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika.
Toĉka 3.
Izvješće društva Upravitelj - Knin d.o.o. o radu s financijskim izvješćem za 2016. godinu
Direktora Ante Ĉajić se ukratko osvrnuo na rad društva te na financijski dio izvješća za
2016. godinu.
Predsjednica je konstatirala da Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za financije i
proraĉun nisu imali primjedbi na Izvješće te kako nije bilo rasprave isto je dala na usvajanje.
Izvješće društva Upravitelj - Knin d.o.o. o radu s financijskim izvješćem za 2016. godinu je
prihvaćeno jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika.
3

Toĉka 4.
Izvješće o radu i financijsko izvješće Turistiĉke zajednice grada Knina za 2016. godinu
Direktorica Matea Lozanĉić u svome izlaganju je ukratko pojasnila pojedine financijske
stavke izvješća te navela projekte u kojima je sudjelovala Turistiĉka zajednica.
Predsjednica je konstatirala da Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za financije i
proraĉun nisu imali primjedbi na Izvješće te kako nije bilo rasprave isto je dala na usvajanje.
Izvješće o radu i financijsko izvješće Turistiĉke zajednice grada Knina za 2016. godinu je
prihvaćeno jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika.
Toĉka 5.
Prijedlog Odluke o gradskim porezima Grada Knina
Proĉelnica Danijela Merša je rekla da se predložena Odluka donosi radi usklaĊenja sa
zakonskom regulativom i da se istom propisuju vrste poreza koji pripadaju Gradu Kninu,
obveznici plaćanja, stope i visina poreza te naĉin obraĉuna i plaćanja poreza, kao i oslobaĊanja od
plaćanja poreza. U nastavku je detaljnije pojasnila odredbe predložene Odluke.
Vijećnica Josipa Rimac je upozorila je da će porez pogodovati bogatim gradovima i
sredinama, a da će dodatno osiromašiti male gradove. Upitala je gradsku upravu jesu li napravili
simulaciju koliko će otprilike iznositi porez za neki prosjeĉni stan od 60 m2 i kako će se to
reflektirati na graĊane te je li resornom Ministarstvu upućen stav ili mišljenje o uvoĊenju
navedenog poreza, odnosno je li gradska uprava za ili protiv uvoĊenja poreza.
Proĉelnica Danijela Merša je pojasnila da će u narednom periodu biti potrebno donijeti još
nekoliko odluka kojima će se odrediti vrijednost boda, odrediti koeficijent namjene, stanja i
starosti nekretnine, koeficijent zone i definirati podruĉje samih zona te da je bez navedenih
parametara simulaciju trenutno nemoguće napraviti i da ista sigurno neće biti povoljna za graĊane.
Dalje je odgovorila da je gradska uprava davala svoje mišljenje i komentare na prijedlog zakona,
ali da se na konaĉni zakon baš i ne može djelovati.
Vijećnica Josipa Rimac je tražila da do sljedeće sjednice Vijeća svi vijećnici u pisanom
obliku dobiju simulaciju kako bi se mogli pripremiti za donošenje najavljenih odluka, a u cilju što
manjeg opterećenja graĊana Knina. Dodala je da se rasterećenjem graĊana opterećuje proraĉun
Grada i da je trebalo iskoristiti priliku i na predstojećoj sjednici Vlade u Kninu, za podruĉja od
posebnog državnog interesa zatražiti da se iznaĊu modeli kompenzacije gubitka u proraĉunu u
sluĉaju da se neće opteretiti graĊani.
Proĉelnica Danijela Merša je još jednom ponovila da je bez navedenih parametara
nemoguće napraviti ono što traži vijećnica Josipa Rimac.
Vijećnica Josipa Rimac je rekla da smatra da se simulacija može napraviti iako možda neće
biti mjerodavna, ali će dati neki okvir i da je istu tražila kako bi se na vrijeme moglo reagirati
prema resornom Ministarstvu i pokušalo zaštiti podruĉja od posebnog državnog interesa budući da
porez pogoduje velikim gradovima, a da ne odgovara graĊanima Knina.
Predsjednica je konstatirala da Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za financije i
proraĉun nisu imali primjedbi na prijedlog te je isti dala na glasovanje.
Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o gradskim porezima Grada Knina usvojena
jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika.
Toĉka 6.
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Sporazuma
o obroĉnoj otplati duga sa Cestama Šibenik d.o.o.
Proĉelnica Danijela Merša je predložila donošenje Odluke kojom bi se gradonaĉelniku
Grada Knina dala suglasnost za sklapanje Sporazuma o obroĉnoj otplati duga na 12 mjeseĉnih
obroka izmeĊu Grada Knina i Cesta Šibenik d.o.o. na iznos od 1.375.607,70 kuna.
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Predsjednica je konstatirala da Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za financije i
proraĉun nisu imali primjedbi na prijedlog te kako nije bilo rasprave isti je dala na glasovanje.
Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o gradskim porezima Grada Knina usvojena
jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika.
Toĉka 7.
Prijedlog Odluke o naknadi za rad gradonaĉelnika i zamjenika gradonaĉelnika Grada
Knina koji dužnost obnašaju volonterski (bez zasnivanja radnog odnosa)
Zamjenica gradonaĉelnika Kristina Perić je rekla da gradonaĉelnik dr.sc. Marko Jelić, kao
izabrani gradonaĉelnik Grada Knina navedenu dužnost obnašati volonterski. Navela pravni temelj
za donošenje predložene Odluke i pojasnila da se istom utvrĊuje visina naknade za rad
gradonaĉelnika koji dužnost obnaša volonterski odnosno bez zasnivanja radnog odnosa u iznosu
od 45% bruto iznosa umnoška koeficijenta za obraĉun plaće gradonaĉelnika koji dužnost obavlja
profesionalno i osnovice za obraĉun plaće, te da ista za zamjenika gradonaĉelnika iznosi 45%
bruto iznosa umnoška koeficijenta za obraĉun plaće zamjenika gradonaĉelnika koji dužnost
obavlja profesionalno i osnovice za obraĉun plaće. Dodala je da se predloženom Odlukom
utvrĊuju i druga prava gradonaĉelnika te predložila donošenje iste.
Potpredsjednik Gradskog vijeća Marinko Tokmakĉija je pitao koliko iznosi izraĉun
naknade za gradonaĉelnika koji dužnost obnaša volonterski sukladno predloženoj Odluci te je dalje
pitao kolika će biti ukupna primanja gradonaĉelnika ukljuĉujući navedenu naknadu i plaću na
Veleuĉilištu „Marko Marulić“ u Kninu, budući je isti tamo zaposlen kao profesor u trajnom
zvanju.
Zamjenica gradonaĉelnika Kristina Perić je rekla da trenutno kod sebe nema toĉan izraĉun
iznosa naknade i da isti iznosi cca. 4.600. kuna, ali da će isti dostaviti u pisanom obliku.
Gradonaĉelnik Marko Jelić je rekao da njegova mjeseĉna plaća kao profesora u trajnom
zvanju na Veleuĉilištu iznosi 10.800 kuna te je dodao da prema izraĉunu mjeseĉna ušteda za Grad
Knin u brutu iznosi 15.475 kuna, odnosno 190 tisuća kuna godišnje i da u izraĉun nije uraĉunato
15% na koje ima pravo kao doktor znanosti.
Potpredsjednik Gradskog vijeća Marinko Tokmakĉija je naglasio da je dužnosnicima plaća
utvrĊena zakonom i da gradonaĉelnik bilo da je doktor znanosti ili da je završio osnovnu školu ne
može imati višu plaću od utvrĊene odnosno dodatno uvećanje plaće kao doktor znanosti te je tražio
da mu gradonaĉelnik pokaze propis kojim je propisano to pravo za dužnosnike.
Predsjednica je konstatirala da Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za financije i
proraĉun nisu imali primjedbi na prijedlog te je isti dala na glasovanje.
Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o naknadi za rad gradonaĉelnika i zamjenika
gradonaĉelnika Grada Knina koji dužnost obnašaju volonterski (bez zasnivanja radnog odnosa)
usvojena većinom glasova 10 „za“ i 7 „protiv“ (vijećnici Kluba HDZ-a) i sastavni je dio
Zapisnika.

U ime Kluba vijećnika HDZ predsjednica Kluba Josipa Rimac je zatražila
petnaestominutnu stanku.

Sjednica je nastavljena u 14.10. sati, a istoj je nazoĉilo 16 vijećnika budući je sjednicu
napustila vijećnica Maja Deronja.
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Toĉka 9.
Prijedlog Odluke o naĉinu sufinanciranja aktivnosti
u postupku osnivanja zemljišne knjige za k.o. Knin
Službenik ovlašten za obavljanje poslova proĉelnika Ivica Brĉina je naveo pravni temelj za
donošenje predložene Odluke te je pojasnio da je postupak osnivanja zemljišne knjige za k.o. Knin
zapoĉeo 2008. godine Odlukom Ministarstva pravosuĊa, ali da je zbog tehniĉkih i financijskih
razloga prekinut. Da su se zbog osiguranja od strane Općinskog suda u Šibeniku potrebnog broja
službenika za rad na predmetnim poslovima, stekli uvjeti za nastavak postupka osnivanja zemljišne
knjige. Dodao je da će po donošenju ove Odluke, Grad Knin s Ministarstvom pravosuĊa i
Općinskim sudom u Šibeniku sklopiti Sporazum o osiguranju opreme i sredstava za obavljanje
poslova osnivanja zemljišne knjige za k.o. Knin, kojim će se definirati meĊusobne obveze
ugovornih strana.
Vijećnica Josipa Rimac je pohvalila nastavak postupka osnivanja zemljišne knjige i
konstatiravši da je jedna od predloženih toĉke dnevnog reda za sjednicu Vlade i financijska
potpora za realizaciju usklaĊenja zemljišnih i katastarskih knjiga upitala je gradonaĉelnika je li se
moglo saĉekati s donošenjem predložene Odluke dok se ne vidi hoće li Vlada sufinancirati
navedene aktivnosti.
Gradonaĉelnik Marko Jelić je odgovorio da ukoliko Vlada i donese odluku o sufinanciranju
navedenih aktivnosti, to ne znaĉi da će biti pokriveni svi aspekti naznaĉeni u prijedlogu Odluke i
da ista ima smisla bez obzira na odluku Vlade.
Predsjednica je konstatirala da Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za financije i
proraĉun nisu imali primjedbi na prijedlog te je isti dala na glasovanje.
Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o naĉinu sufinanciranja aktivnosti u postupku osnivanja
zemljišne knjige za k.o. Knin usvojena jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika.
Toĉka 10.
Vijećniĉka pitanja


Vijećnik Robert Marić je pitao u kojoj je fazi projekt integrirane regeneracije i što je s
raspisivanjem natjeĉaja u vezi projekta. Dalje je osvrnuvši se na predstojeću sjednicu Vlade u
Kninu i predloženi dnevni red sjednice uputio kritiku zbog ne suradnje s vijećnicima HDZ-a te
zamolio gradonaĉelnika da se ubuduće više vodi raĉina o suradnji za boljitak Grada Knina.
Zamjenik gradonaĉelnika Marijo Ćaćić je odgovorio da je napravljeno prvo izvješće, koje je
bilo lako izraditi jer ništa nije napravljeno i dodao da trenutaĉne zastoje uzrokuju promjene
ĉlanova IP na razini Grada i kadrovske promjene u resornom Ministarstvu. Najavio je će
natjeĉaji biti raspisati u rujnu i dodao da je cilj ubrzati aktivnosti, iskoristiti sva sredstva, ali
dobiti i dodatna.
U vezi drugog pitanja gradonaĉelnik Marko Jelić je naglasio da je Vlada RH, Vlada svih nas
bez obzira kojoj politiĉkoj stranci pripadali i da u dosadašnjim razgovorima niti jedan ministar
nije spomenuo nikakvu stranaĉku pripadnost niti nestranaĉku pripadnost njega kao
gradonaĉelnika i da je to pohvalna demokratska praksa. U nastavku je rekao da nije potpuno
toĉno da nije bilo sinergije te je naveo toĉke koje je predložila vijećnica Josipa Rimac i
koordinacija branitelja, a koje su i uvrštene u dnevni red sjednice Vlade te da su kao toĉke
uvršteni svi pristigli prijedlozi o kojima je imao spoznaju, a da će se neki prijedlozi imenovane
vijećnice rješavati u kontaktima s resornim ministarstvima.



Vijećnica Josipa Rimac je zamjenika gradonaĉelnika Marija Ćaćića pitala je li još predsjednik
upravnog vijeća Muzeja.
Zamjenik gradonaĉelnika Marijo Ćaćić je odgovorio da je podnio pisanu ostavku i da će dokaz
o istom dostaviti u pisanom obliku.
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Potpredsjednik Gradskog vijeća Marinko Tokmakĉija je pitao gradonaĉelnika koliko iznose
njegova ukupna primanja koja ukljuĉuju plaću na Veleuĉilištu i naknadu koju će primati od
Grada Knina te koliko bi iznosila njegova plaća u Gradu Kninu da dužnost obavlja
profesionalno.
Gradonaĉelnik Marko Jelić je odgovorio da će dostaviti pisani izraĉun.



Vijećnik Josip Bebek je obrativši gradonaĉelniku Marku Jeliću rekao da je nakon prvog kruga
izbora jedan od vijećnika s njegove nezavisne liste rekao „dame i gospodo Knin je danas i
službeno osloboĊen“ i da je time povrijedio njega kao branitelja i ostale branitelje te upitao
misli li se gradonaĉelnik ispriĉati u ime tog vijećnika ili i on smatra da je Knin osloboĊen 21.
svibnja 2017., a ne 5. kolovoza 1995. TakoĊer je pitao zašto na službenim plakatima Grada
Knina nije navedeno da se obilježava 22. obljetnica VRO Oluja.
Gradonaĉelnik Marko Jelić je rekao da se ne može ispriĉati za nešto što on nije rekao i potvrdio
da je za njega Knin osloboĊen 5. kolovoza 1995. godine te dodao da je to svima jasno. U vezi
plakata je rekao da ne vidi zašto se nepotrebno dižu tenzije kada je na istima navedeno da se
obilježava 5. kolovoz, nalazi se kip dr. Franje TuĊmana, Kninska tvrĊava s trobojnicom i kada
svi znaju da se obilježava 22. obljetnica VRO Oluja.
Vijećnik Josip Bebek je rekao da ako je to navedeno na državnom plakatu da je trebalo biti i na
plakatu Grada Knina.



Vijećnica Nikolina Grizelj je pitala je u kojoj su fazi radovi na sportskim terenima u Novom
naselju Golubić.
Službenik ovlašten za obavljanje poslova proĉelnika Upravnog odjela za prostorno ureĊenje,
komunalne, imovinsko-pravne poslove i zaštitu okoliša Ivica Brĉina odgovorio je da je prvom
fazom predviĊeno ureĊenje malonogometnog igrališta s umjetnom travom koju je Grad dobio
donacijom, golovima i zaštitnom ogradom te ureĊenje manjeg igrališta i da su radovi u
završnoj fazi te da bi svi radovi trebali biti gotovi do kraja kolovoza 2017.



Vijećnik Marko Šešo je pitao je li pokrenut postupak javne nabave za obnovu Hatzeove ulice
budući da su sredstva za obnovu odobrena još u svibnju.
Službenik ovlašten za obavljanje poslova proĉelnika Ivica Brĉina odgovorio je da je za
ureĊenje predmetne ulicu od strane Grada izraĊena projektna dokumentacija temeljem koje su
odobrena sredstva, ali da postoje problemi imovinsko pravne prirode. Dodao je da je Grad
Knin kako bi riješio taj problem izradio geodetski elaborat te da je isti od strane katastra
proslijeĊen sudu kako bi ulica postala javno dobro tj. vlasništvo Grada Knina nakon ĉega bi se
krenulo u ureĊenje iste.
Sjednica je završena u 15.02 sati.
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