GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/19-01/8
URBROJ:2182/10-01-19-2
Knin, 8. svibnja 2019. godine

ZAPISNIK
s 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina
Sjednica je održana 8. svibnja 2019. godine (srijeda), s početkom u 15.30 sati u
Gradskoj vijećnici u Kninu.
Sjednicu je otvorila i istom predsjedavala Vedrana Požar, predsjednica Gradskog
vijeća (dalje u tekstu: Predsjednica).
Nakon izvršene prozivke, utvrđeno je da su na sjednici nazočni sljedeći vijećnici:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

9. Robert Marić
10. Dragan Miličević
11. Goran Mrnjavac
12. Vedrana Požar
13. Marko Sinobad
14. Nenad Tisaj
15. Marinko Tokmakčija
16. Marko Vujasinović

Predsjednica je utvrdila da je na sjednici od ukupno 18 nazočno 16 vijećnika,
vijećnici Davor Ilić i Marko Šešo su se javili da će zbog opravdanih razloga malo kasniti na
sjednicu Gradskog vijeća. Nakon prozivke konstatirano je da Gradsko vijeće ima kvorum za
pravovaljano odlučivanje i donošenje odluka.
Usvajanje zapisnika
Zapisnici s 20., 21. i 22. sjednice Gradskog vijeća usvojeni su većinom glasova za
(16), protiv jedan (1) Marija Ćurić i suzdržana dva glasa (2) Goran Mrnjavac i Nikolina
Grizelj, uz primjedbe vijećnice Marije Ćurić na zapisnik s 20. i 22. sjednice koje će se
provjeriti i ispraviti u zapisnicima.
Utvrđivanje dnevnog reda
Predsjednica je dala predloženi Dnevni red na glasovanje koji je jednoglasno usvojen i
glasi:
1
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DNEVNI RED
1. Izvješće o radu Pučkog otvorenog učilišta Knin za 2018. godinu s financijskim
izvješćem
(Izvjestitelj: Mato Milanović, ravnatelj POU Knin)
2. Izvješće o radu za 2018. godinu s financijskim izvješćem Narodne knjižnice Knin
(Izvjestiteljica: Kornelija Belak, ravnateljica Narodne knjižnice Knin)
3. Izvješće o radu u 2018. godini s financijskim izvješćem Kninskog muzeja
(Izvjestitelj: Zvonimir Jelić, ravnatelj Kninskog muzeja)
4. Godišnje izvješće o realizaciji odgojno-obrazovnog rada u 2018. godini s
financijskim izvješćem Dječjeg vrtića CVRČAK Knin
(Izvjestiteljica: Mara Barić, ravnateljica Dječjeg vrtića CVRČAK Knin)
5. Izvješće o radu s financijskim izvješćem Javne vatrogasne postrojbe Grada
Knina za 2018. godinu
(Izvjestitelj: Mladen Jelić, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Knina)
6. Izvješće o radu za 2018. godinu s financijskim izvješćem Vijeća srpske
nacionalne manjine Grada Knina
(Izvjestitelj: Gojko Rašković, predsjednik VSNM Grada Knina)
7. Godišnje izvješće o izvršenju Programa javnih potreba udruga civilnog društva
na području grada Knina za 2018. godinu
(Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za obavljanje poslova
pročelnice Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene
djelatnosti)
8. Godišnje izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području
grada Knina za 2018. godinu
(Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za obavljanje poslova
pročelnice Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene
djelatnosti)
9. Godišnje izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području
Grada Knina za 2018. godinu
(Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za obavljanje poslova
pročelnice Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene
djelatnosti)
10. Godišnje izvješće o izvršenju Programa socijalnih davanja na području Grada
Knina za 2018. godinu
(Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za obavljanje poslova
pročelnice Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene
djelatnosti)
11. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu
Kninu za 2018. godinu
(Izvjestitelj: Ivica Brčina, službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika
Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne
poslove i zaštitu okoliša)
12. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u Gradu Kninu za 2018. godinu
(Izvjestitelj: Ivica Brčina, službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika
Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne
poslove i zaštitu okoliša)
13. Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada Knina za 2018. godinu
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(Izvjestiteljica: Danijela Merša, pročelnica)
14. Izvješće o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala Grada
Knina za period od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine
(Izvjestiteljica: Danijela Merša, pročelnica)
15. Izvješće o trošenju sredstava proračunske zalihe Grada Knina za period od 1.
siječnja do 31. prosinca 2018. godine
(Izvjestiteljica: Danijela Merša, pročelnica)
16. Izvješće o danim jamstvima i izdatcima po jamstvima Grada Knina za razdoblje
od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godinu
(Izvjestiteljica: Danijela Merša, pročelnica)
17. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Knina za 2018. godinu
(Izvjestiteljica: Danijela Merša, pročelnica)
18. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Knina za razdoblje srpanj – prosinac
2018. godine
(Izvjestitelj: dr. sc. Marko Jelić, gradonačelnik Grada Knina)
19. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na
području grada Knina za 2019. godinu
(Izvjestitelj: Ivica Brčina, službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika
Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne
poslove i zaštitu okoliša)
20. Prijedlog Izmjena Programa potpora gospodarstvu Grada Knina u 2019. godini
– POTPORE 2019.(Izvjestitelj: Marijo Ćaćić, zamjenik gradonačelnika Grada Knina)
21. Prijedlog Prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Knina za 2019. godinu
(Izvjestiteljica: Danijela Merša, pročelnica)
22. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava
iz Proračuna Grada Knina 2019. 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, službenica ovlaštena za obavljanje poslova
pročelnice Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene
djelatnosti)
23. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Narodne
knjižnice Knin u Kninu
(Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za obavljanje poslova
pročelnice Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene
djelatnosti)
24. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi izmjena i dopuna
(IV) Generalnog urbanističkog plana uređenja Grada Knina
(Izvjestitelj: Ivica Brčina, službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika
Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne
poslove i zaštitu okoliša)
25. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja
Grada Knina
(Izvjestitelj: Ivica Brčina, službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika
Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne
poslove i zaštitu okoliša)
26. Prijedlog Odluke o donošenju Plana zaštite od požara za područje grada Knina
(Izvjestitelj: Marijo Ćaćić, zamjenik gradonačelnika Grada Knina)
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27. Vijećnička pitanja
Točka 1.
Izvješće o radu Pučkog otvorenog učilišta Knin za 2018. godinu
s financijskim izvješćem
Izvjestitelj Mato Milanović, ravnatelj POU Knin je obrazložio Izvješće. POU je
tijekom 2018. godine je realiziralo 20 obrazovnih skupina sa 157 polaznika, od toga je njih
155 ili 98% uspješno završilo program. POU je partner Razvojnoj agenciji na projektu „Ja
želim raditi“ koji je započeo u 2018. godini i trajat će 24 mjeseca. Ustanova se financira iz
Proračuna osnivača, vlastitim prihodima, potpora iz županijskog proračuna i tekućih pomoći
temeljem provedbe EU projekata. Ukupni prihodi po svim osnovama iznosili su 886.714,59
kuna. Rashodi su iznosili 907.998,67 kuna, a iznos od 21.284,08 kuna prenesen je iz 2017.
godine, te na kraju 2018. godine na ime ne naplaćene školarine ustanova potražuje 41.650,00
kuna.
Odbor za Statut, poslovnik i propise i Odbor za proračun i financije nisu imali
primjedbi.
Rasprave nije bilo.
Većinom glasova za (15), protiv jedan glas (1) Marija Ćurić i nitko suzdržan, usvojeno je
Izvješće o radu Pučkog otvorenog učilišta Knina i čini sastavni dio ovog Zapisnika.
Točka 2.
Izvješće o radu za 2018. godinu s financijskim izvješćem
Narodne knjižnice Knin
Korenijelija Belak ravnateljica Narodne knjižnice Knin podnijela je izvješća za 2018. godinu.
Ravnateljica je rekla da Narodne knj9ižnica posjeduje fond od 50896 svezaka knjižne građe, 309
svezaka neknjižne građe. Ukupni prihodi u 2018. godini iznosili su 1.0551.344,81 kunu, ukupni
rashodi iznosili su 925.663,94 kune, a ukupni rashodi za nabavu nefinacijske imovine iznosi
115.127,46 kuna, te je rekla da je višak prihoda poslovnu za 2018. godinu iznosi od 10.553,41 kunu.
Odbor za Statut, poslovnik i propise i Odbor za proračun i financije nisu imali primjedbi.
Rasprave nije bilo.
Većinom glasova za (15), protiv jedan glas (1) Marija Ćurić i nitko suzdržan, usvojeno je
Izvješće o radu za 2108. godinu s financijskim izvješćem Narodne knjižnice Knin i čini sastavi dio
ovog Zapisnika.
Točka 3.
Izvješće o radu u 2018. godini s financijskim izvješćem Kninskog muzeja
Ravnatelj Zvonimir Jelić je obrazložio Izvješće. Upravno vijeće Kninskog muzeja Knin je na
sjednici održanoj u ožujku 2019. godine prihvatilo Odluku o usvajanju financijskog izvještaja s
izvještajem o radu Kninskog muzeja i isti proslijedila na prihvaćanje Gradskom vijeću Grada Knina.
Ostvareni prihodi u 2018. godini iznose 2.536.646,00 kuna, rashodi iznose 2.848.162,00 kuna. Manjak
ostvaren na dan 31.12.2018. godine iznosi 152.086,00 kuna i prenosi se u 2019. godini i bit će
podmiren tijekom siječnja 2109. godine, a nastao je zbog isplate 13-te plaće zbog usklađivanja
poslovanja Muzeja sa Riznicom Grada Knina.
Odbor za Statut, poslovni i propise i Odbor za proračun i financije nisu imali primjedbi.
Rasprave nije bilo.
Većinom glasova za (14), jedan (1) glas protiv Marija Ćurić i jedan glas suzdržan (1) Robert
Marić, usvojeno je izvješće Kninskog muzeja Knin o radu u 2018. godini s financijskim izvješće i čini
sastavni dio ovog Zapisnika.
Točka 4.
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Godišnje izvješće o realizaciji odgojno-obrazovnog rada u 2018. godini
s financijskim izvješćem Dječjeg vrtića Cvrčak Knin
Ravnateljica Mara Barić je obrazložila izvješće. Ukupno ostvareni prihodi u 2018. godini
iznose 4.757.636,87 kuna, rashodi iznose 5.168.638,80 kuna, manjak ostvaren u 2018. godini iznosi
411.001,93 kuna, a rezultat je knjiženja plaće za prosinac 2018. godine evidentiran kao trošak a ne kao
trošak na dan isplate tj. u 2109. godini kako se ranije knjižilo, podmirit će se u siječnju 2019. godine.
Do manjka je došlo zbog promjene načina knjiženja odnosno prelaska na Riznicu Grada.
Odbor za Statut, poslovnik i propise i Odbor za proračun i financije nisu imali primjedbi.
Vijećnik Marinko Tokmakčija je dao primjedbu da u buduće izvješća budu kraća i konkretnija.
Većinom glasova za (16), jedan(1) glas protiv Marija Ćurić i nitko suzdržan usvojeno je
Godišnje izvješće o realizaciji odgojno-obrazovnog rada u 2018. godini s financijskim izvješćem
Dječjeg vrtića Cvrčak Knin i čini sastavni dio ovog Zapisnika.
Točka 5.
Izvješće o radu za 2018. godinu s financijskim izvješćem Javne vatrogasne postrojbe
Grada Knina za 2018. godinu
Zapovjednik Mladen Jelić je obrazložio izvješće. Vatrogasna sezona 2018. godine je bila
povoljna. Nije bilo nekih vanrednih situacija. Ostvareni prihodi u 2018. godini iznose 4.164.538.72
kune, rashodi iznose 4.525.783,28 kuna, a manjak ostvaren u 2018. godini iznose 361.244,56 kuna, a
nastao je kao rezultat trinaesto rashoda za zaposlene, usluge i robe odnosno prelaskom na Riznicu
Grada. Istaknuo je da niti jedan djelatnik JVP-a nije bio na bolovanju, te da je bilo 187 intervencija,
odnosno 48% manje u odnosu na prethodnu godinu. Svi požari na području Grada se gase bez
ispomoći ostalih općina i gradova. Napomenuo je da mu je ovo zadnje izlaganje u svojstvu
zapovjednika, jer ide u mirovinu.
Odbor za Statut, poslovnik i propise i Odbor za proračun i financije nisu imali primjedbi.
Rasprave nije bilo.
Jednoglasno sa 16 glasova za, usvojeno je Izvješće o radu za 2018. godinu s financijskim
izvješćem Javne vatrogasne postrojbe Grada Knina za 2108. godinu i čini sastavni dio ovog Zapisnika.
Vijećnica Marija Ćurić izašla u 16.16 sati.
Točka 6.
Izvješće o radu za 2018. godinu s financijskim izvješćem Vijeća srpske nacionalne
manjine Grada Knina
Gojko Rašković, predsjednik skupštine VSNM je obrazložio izvješće. Naveo je da su
ostvareni prihodi u 2018. godini iznosili 136.410,00 kuna, a rashodi 136.155,00 kuna. Višak prihoda
od 255,00 kuna koji je nastao preneseno je u 2019. godinu. VSNM se financira iz proračuna Grada i
donacija.
Odbor za Statut, poslovnik i propise i Odbor za proračun i financije nisu imali primjedbi.
Rasprave nije bilo.
Većinom glasova za(15), jedna glas (1) protiv, nitko suzdržan, usvojeno je Izvješće o radu za
2018. godinu s financijskim izvješćem Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Knina i čini sastav dio
ovog Zapisnika.
Točka 7.
Godišnje izvješće o izvršenju Programa javnih potreba udruga civilnog društva
na području grada Knin za 2018. godinu
Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za obavljanje poslova pročelnice je rekla da je Gradsko
vijeće Grada Knina u prosincu 2017. godine usvojilo Program javnih potreba udruga civilnog društva
na području Grada Knina za 2018. godinu, kojim su predviđena sredstva u ukupnom iznosu od
442.450,00 kuna. U svibnju 2018. godine izmjenama Programa za udruge civilnog društva čiji je rad
reguliran posebnim zakonom predviđeni iznos od 200.000,00 kuna je uvećan za 120.000,00 kuna, dok
je za udruge civilnog društva neprofitnog karaktera iz raznih oblasti djelovanja predviđeni iznos od
23.000,00 kuna uvećan za 64.750,00 kuna.
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Odbor za Statut, poslovnik i propise i Odbor za proračun i financije nisu imali primjedbi.
Većinom glasova za (9), jedan (1) glas protiv Marija Ćurić i tri (3) glasa suzdržana Marko
Šešo, Nikolina Grizelj i Goran Mrnjavac usvojeno je godišnje izvješće o izvršenju Programa javnih
potreba udruga civilnog društva na području Grada Knina za 2018. godinu i čini sastavni dio ovog
Zapisnika.
Točka 8.
Godišnje izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi
na području Grada Knina
Sanda Petrović Brnić, službenica ovlašten za obavljanje poslova pročelnice, obrazložila je izvješće.
Gradsko vijeće je u prosincu 2017. godine donijelo Program javnih potreba u kulturi Grada Knina za
2018. godinu, kojim je predviđen ukupan iznos od 760.000,00 kuna. Prve izmjene su bile u listopadu
2018. godine te je iznos povećan za 610.000,00 kn i ukupno iznosi 1.370.000,00 kn, a drugim
izmjenama koje su bile u prosincu 2018. godine povećan za 51.000,00 kn, te je ukupan iznos
1.421.000,00 kn. Razlog povećanja sredstava je veliki broj obilježavanja državnih, gradskih i vjerskih
blagdana. Grad Knin je tijekom 2018. godine obilovao raznim kulturnim događanjima, a u ovaj
program je uključeno i klizalište koje je po prvi put u Kninu. Tijekom 2018. godine raspisan je i javni
poziv za financiranje programa/projekata javnih potreba u kulturi na području Grada Knina, sredstava
su dodijeljena udrugama koje su ispunile uvjete propisane javnim pozivom i Pravilnikom o
financiranju javnih potreba.
Odbor za Statut, poslovnik i propise i Odbor za proračun i financije nisu imali primjedbi.
Vijećnik Marinko Tokmakčija je upitao da li Udruga Porta dva puta dobila sredstva. Sanda
Petrović Brnić je rekla da je udruga prijavila dva projekta.
Većinom glasova za (11), jedan (1) glas protiv, i tri(3) glasa suzdržana usvojeno je Godišnje
izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Knina i čini sastavni dio
ovog Zapisnika.
Točka 9.
Godišnje izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu
na području Grada Knina za 2018. godinu
Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za obavljanje poslova pročelnice je rekla da
prosincu 2017. godine na Gradskog vijeću usvojen Program javnih potreba u sportu na području Grada
Knina u iznosu od 420.500,00 kuna. Prvim izmjenama u listopadu 2018. godine ukupan iznos povećan
je za 81.000,00 kuna, a dok je drugim izmjenama u prosincu 2018. godine iznos povećan za još
16.695,00 kuna i ukupan iznos je 523.195,00 kuna. Razlog povećanju sredstava su iznimni rezultati
naših mladih, kupnja kombija te zakup sportskih dvorana.
Odbor za Statut, poslovnik i propise i Odbor za proračun i financije nisu imali primjedbi.
Rasprave nije bilo.
Većinom glasova za (10), jedan (1) glas protiv i tri(3) glasa suzdržana usvojeno je Godišnje
izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Grada Knina za 2018. godinu i čini
sastavni dio ovog Zapisnika.
Točka 10.
Godišnje izvješće o izvršenju Programa socijalnih davanja
na području Grada Knina
Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za obavljanje poslova pročelnice je rekla da su
sredstva za ovaj Program osigurana u proračunu Grada Knina za 2018. godinu i iznosila su ukupno
1.677.000,00 kuna, koja su se utrošila kroz razne oblike pomoći te da je na kraju 2018. godine
realizirano ukupno 1.406.411,19 kuna, odnosno indeks iznosi 83,86%. Program se odnosi na
podmirenje troškova stanovanja, podmirenje dijela troškova boravka djece u Dječjem vrtiću Knin,
jednokratne pomoći najugroženijim obiteljima, jednokratne pomoći za rođenje djeteta, naknada za
troškove prijevoza invalidnih osoba, financiranje cijene prijevoza učenika srednjih škola iz Golubića,
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udžbenici za učenike s poteškoćama, isplate školskih, studentskih i sportskih stipendija, sufinanciranje
asistenta u nastavi, prijevoz predškolske djece i ostali izdaci za socijalnu skrb.
Odbor za Statut, poslovnik i propise i Odbor za proračun i financije nisu imali primjedbi.
Većinom glasova za (12), protiv jedan glas (1) Marija Ćurić i tri (3) glasa suzdržana Goran
Mrnjavac, Nikolin Grizelj i Marko Šešo usvojeno je godišnje izvješće Programa socijalnih davanja na
području Grada Knina i čini sastavni dio ovog Zapisnika.
Točka 11.
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u
Gradu Kninu za 2018. godinu
Ivica Brčina, službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika je obrazložio Izmjene.
Održavanje komunalne infrastrukture financira se iz sredstava dobivenih naplatnom komunalne
naknade i iz proračuna Grada. Ovim programom planirano je održavanje čistoće i zelenih površina,
sustava za odvodnju atmosferskih voda, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje javnoprometnih
pješačkih površina, javne rasvjete i održavanje groblja. Planirana sredstva iznose 4.787.480,00 kuna.
Sve djelatnosti predviđene ovim Programom realizirane su u planiranom opsegu.
Odbor za Statut, poslovnik i propise i Odbor za proračun i financije nisu imali primjedbi.
Rasprave nije bilo.
Većinom glasova za
Točka 12.
Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
u Gradu Kninu za 2018. godinu
Ivica Brčina, službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika obrazložio je Izvješće. Ovim
Programom izvršenja gradnje predviđena su sredstva u iznosu od 16.447.00,00 kuna, a realizirano
15.665.329,16 kuna odnosno 95,25% . Projekti koji su realizirani su Katićeva ulica, sanacija deponija
„Mala Promina“, izgradnja reciklažnog dvorišta, izgradnja javne rasvjete na Trgu Oluje i u
Mihanovićevoj ulici. Nadalje je rekao da su izvedeni građevinski radovi na reciklažnom dvorištu, a
isporuka opreme će biti u 2019. godini. Naglasio je da je i Fond za zaštitu okoliša sufinancirao projekt
„Male Promine“ s 9.954.553,99 kuna, a ostala sredstva osigurao je Grad.
Odbor za Statut, poslovnik i propise i Odbor za proračun i financije nisu imali primjedbi.
Rasprave nije bilo.
Većinom glasova za (13), jedan (1) glas protiv Marija Ćurić i tri (3) glasa suzdržana Marko
Šešo, Goran Mrnjavac i Nikolina Grizelj usvojeno je izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Kninu za 2018. godini i čini sastavni dio ovog Zapisnika.
U 16.54 sati je napravljena stanka i sjednica je nastavljena u 17.13 sati.
Točka 13.
Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada Knina za 2018. godinu
Danijela Merša, pročelnica, obrazložila je godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada
Knina za 2018. godinu. Ukupan račun prihoda i rashoda iznose 74.263.677,00 kuna, indeks izvršenja
je 94,48%, odnosno 69.373.168,54 kune. Ukupni rashodi iznose 76.029.253,00 kuna i indeks
izvršenja je 90,44% odnosno 68.758.761,27 kuna. Višak prihoda i primitaka ostvaren u ovom
izvještajnom razdoblju iznosi 617.370,47 kuna i bit će iskorišten u narednom razdoblju. Zbog Zakona
o financiranju jedinica lokale samouprave proračun za 2018. godinu je veći u odnosu na 2017. godinu.
Po stavkama je objasnila prihode i rashode za 2018. godinu.
Odbor za Statut, poslovnik i propise i Odbor za proračun i financije nisu imali primjedbi.
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Vijećnik Marinko Tokmakčija je zatražio da mu se dostave podaci o usporedbi poreza na
dohodak iz 2017. i 2018. godine i koliko je Grad uprihodio, u pisanom obliku, jer po njegovom
pročelnica nije razumjela pitanje, te je upitao što je sa prisilnom naplatom komunalne naknade
odnosno ne naplaćenim računima komunalne naknade u iznosu od cca 4 milijuna i na koji načni
prisiliti građane na plaćanje svojih obveza. Te dugovanje po osnovu stanarskog prava i koji je iznos.
Zamjenica gradonačelnika Kristina Perić je odgovorila vezano za naplatu komunalne
naknade i rekla da su se poduzele sve mjere prisilne naplate i napravljena je revizija svih računa. Dosta
je toga ušlo u zastaru. Pokrenuta je prisilna naplata za one kojima nije nastupila zastara.
Gradonačelnik je rekao da je Vlada RH donijela zaključak da će se dogovoriti oko
dugovanja po pitanju duga za stanove, te da će se to prebiti s dugovanjem MORH-a prema Gradu.
Vijećnica Marija Ćurić je upitala kada se očekuje naplata većeg dijela tog dugovanja
po osnovu komunalne naknade, u pisanom obliku da se dostavi. Te moli da se nabroje fizičke i pravne
osobe kome su otpisani dugovi, te da se dostavi u pisanom obliku.
Zamjenica KristinaPerić je rekla da će u pisanom obliku dostaviti koliko ima
sklopljenih ugovora za naplatu komunalne naknade i koliko je ovrha pokrenuto.
Većinom glasova za (13), jedan glas (1) protiv Marija Ćurić i četiri (4) suzdržana glasa
Marinko Tokmakčija, Goran Mrnjavac, Nikolina Grizelj i Marko Šešo, usvojeno je godišnje izvješće o
izvršenju Proračuna Grada Knina za 2018. godinu i čini sastavni dio ovog Zapisnika.
Točka 14.
Izvješće o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala Grada Knina
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine
Danijela Merša, pročelnica, je rekla da se Grad Knin nije zaduživao na domaćem i stranom
tržištu novca i kapitala za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine.
Odbor za proračun i financije nije imao primjedbi.
Rasprave nije bilo.
Većinom glasova za (12), protiv nitko, četiri(4) suzdržana glasa i to: Marija Ćurić, Marko
Šešo, Goran Mrnjavac i Nikolina Grizelj, usvojeno je izvješće o zaduživanju na domaćem i stranom
tržištu kapitala Grada Knina za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine i čini sastavni dio
ovog Zapisnika.
Točka 15.
Izvješće o trošenju sredstava proračunske zalihe Grada Knina
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine
Danijela Merša, pročelnica u Upravnom odjelu za proračun, financije i EU fondove, je rekla
da gradonačelnik sukladno ovlastima iz članka 13. Odluke o izvršenju proračuna Grada Knina za
2018. godinu, nije trošio proračunska sredstva pričuve.
Odbor za proračun i financije nije imao primjedbi.
Rasprave nije bilo.
Većinom glasova za (15), nitko protiv i četiri (3) suzdržana glasa i to: Goran Mrnjavac, Marko
Šešo i Nikolin Grizelj, usvojeno je Izvješće o trošenju sredstava proračunske zalihe Grada Knina za
razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine i čini sastavni dio ovog Zapisnika.
Točka 16.
Izvješće o danim jamstvima i izdatcima po jamstvima
Grada Knina za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine
Danijela Merša, pročelnica u Upravnom odjelu za proračun, financije i EU fondove, je rekla
da Grad Knin nije davao jamstva nit je imao izdataka po navedenom osnovu.
Odbor za proračun i financije nije ima primjedbi.
Rasprave nije bilo.
Većinom glasova za (15), nitko protiv i tri (3) suzdržana glasa i to: Marko Šešo, Nikolina
Grizelj i Goran Mrnjavac, usvojeno je Izvješće o danim jamstvima i izdatcima po jamstvima Grada
Knina za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine i čini sastavni dio ovo Zapisnika.
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Točka 17.
Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Knina za 2018. godinu
Danijela Merša, pročelnica u Upravnom odjelu za proračun, financije i EU fondove je
obrazložila prijedlog. Grad Knin je sa stanjem 31. prosinca 2018. godine poslovanje završio u
ukupnom kumulativnom višku prihoda u iznosu od 2.464.245.13 kuna. Utvrđeni financijski rezultat
proizlazi iz viška prihoda poslovanja u iznosu od 71.875.214,60 kuna, manjka prihoda od
nefinancijske imovine u iznosu od 71.5.09.516,31 kuna i viška primitka od financijske imovine u
iznosu od 2.098.546,84 kune. Ovom odlukom utvrđuje se višak prihoda i primitaka kao obveza
uključivanja neutrošenih sredstava u izmjene i dopune proračuna Grada Knina za 2019. godinu.
Odbor za proračun i financije nije imao primjedbi.
Rasprave nije bilo.
Većinom glasova za (13), nitko protiv i četiri (4) glasa suzdržana i to: Marija Ćurić, Marko
Šešo, Nikolina Grizemlj i Goran Mrnjavac, usvojen je prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata
poslovanja Grada Knina za 2018. godini i čini sastavni dio ovog Zapisnika.
Točka 18.
Izvješće o radu gradonačelnika Grada Knina za razdoblje srpanj- prosinca 2018. godine
Gradonačelnik Grada Knina Marko Jelić je izvijestio o radu za razdoblje od šest mjeseci.
Između ostalog istaknuo je sljedeće. Materijalna prava zaposlenika se poštuju, redovita je isplata plaća
i ostalih potraživanja. Broj događanja u Gradu se povećao, građani zadovoljni događanjima za
praznike, blagdane i druge prigode. Održani su se razni koncerti klasične, alternativne i druge
tematike. Kroz javne radove Grad je zaposlio određeni broj osoba, a to se vidi i kroz urednost Grada.
Nadalje, rekao je da se kasni sa uređenjem atletske staze i da će biti penala. Grad ima dovoljno
kapaciteta za odlaganje otpada. Po prvi puta je Grad osigurao klizalište za sve građane, povećana su
socijalna davanja. Odobrena su i uvećana sredstva poduzetnicima i poljoprivrednicima u okviru
Programa javnih potreba za gospodarstvenike i poljoprivrednike. Nabavljena je cisterna. Vraćeni su
svi dugovi partnerima, osim onih koji su u sudskom sporu. Asfaltirane su ceste i putevi koji su bili po
Programu komunalne infrastrukture. Pročistač je u fokusnom radu, a Komunalno poduzeće upravlja.
Proračun Grada je stabilan i Grad je u plusu.
Vijećnik Robert Marić je upitao što je s projektom Solarnog parka na Oćestovu i u kojoj je
fazi, a drugi upit se odnosio na park prirode Dinara. Zamjenik gradonačelnika Marijo Ćaćić je
odgovorio da je za to predviđeno nekih 5 hektara, da je udaljenost 500 m od prvi građevine gdje se
smije gaditi, a ni županijski prostorni plan ne dozvoljava gradnju. A što se tiče parka prirode Dinara
požurnica je upućena za izradu izmjene elaborata parka prirode.
Većinom glasova za(13), protiv četiri (4) glasa i to Martija Ćurić, Marko Šešo, Goran
Mrnjavac i Nikolina Grizelje, suzdržan nitko, usvojeno je izvješće o radu gradonačelnika Grada Knina
za razdoblje srpanj-prosinca 2018. godine i čini sastavni je dio ovog Zapisnika.
Točka 19.
Prijedlog izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture
na području Grada Knina za 2019. godinu
Ivica Brčina, službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika je rekao da je Gradsko
vijeće u prosincu 2018. godine donijelo Program gradnje komunalne infrastrukture za 2019. godinu,
sredstva iznose 13.130.000,00 kuna. Kako će se pojedini radovi realizirati u većim ili manjem opsegu
od planiranog potrebno je napraviti određene izmjene u programu. Odnosno troškovi za pojedine
programe će se uvećati te će ukupan iznos predviđen ovim izmjenama iznosi 13.206.000,00 kuna.
Izvori financiranja Programa su iz općih i vlastitih prihoda Proračuna Grada, kapitalne pomoći iz
državnog proračuna, namjenski primitci o zaduživanja, komunalni doprinos i ostali prihodi za posebne
namjene.
Odbor za Statut, poslovnik i propise i Odbor za proračun i financije nisu imali primjedbi.
Rasprave nije bilo.
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Većinom glasova za(11), tri glasa suzdržana Marko Šešo, Nikolina Grizelj i Goran Mrnjavac,
usvojen je prijedlog izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada
Knina za 2019. godinu i sastavni je bio ovog Zapisnika.
Na glasovanju nisu bili vijećnici: Marija Ćurić, Marinko Tokmakčija, Veso Đujić i Mirko Antunović.
Točka 20.
Prijedlog Izmjena Programa potpora gospodarstvu Grada Knina u 2019. godini
- POTPORE 2019.
Marijo Ćaćić, zamjenik gradonačelnika je rekao da je Gradsko vijeće ove godine na 20.
sjednici donijelo Program potpora gospodarstvu Grada Knina u 2019. godine. Raspisivanjem javnog
poziva iskazan je veliki interes poduzetnika za nabavku uređaja i opreme, ali otežavajuća okolnost su
ne mogućnost udovoljavanju kriterija propisanih u mjeri 1. i 4. kojim je između ostalog propisano da
pojedinačna nabavna vrijednost nabavljenog uređaja ili opreme mora biti veće od 1.000,00 kuna.
Navedeno je za većinu poduzetnika bila razlog odustajanja od podnošenja zahtjeva. Kako je svima cilj
poboljšanje poduzetničke klime koja će rezultirati otvaranjem novih gospodarskih subjekata te
zaustavljanje negativnog trenda zatvaranja postojećih, napravljene su izmjena u mjerama 1. i 4. te
Grad Knin izdvojio proračunska sredstva kako bi podržao bolju poduzetničku klimu.
Odbor za Statut, poslovnik i propise i Odbor za proračun i financije nisu imali primjedbi.
Vijećnik Robert Marić je rekoa da podržava ovaj program,
Većinom glasova za(14), nitko protiv i četiri(4) glasa suzdržana Marija Ćurić, Marko Šešo,
Nikolina Grizelj i Goran Mrnjavac usvojene su izmjene Programa potpora gospodarstvu Grada Knina
u 2019. godini – POTPORE 209. i sastavni je dio ovog Zapisnika.
Točka 21.
Prijedlog Prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Knina za 2019. godinu
Danijela Merša, pročelnica, obrazložila je prijedlog. Proračun za 2019. godinu iznosi
93.513.285,00 kuna. Prihodi i primitci su planirani u iznosu od 85.886.709,00 kuna, projicirani višak
je bio planiran u iznos od 1.735.576.00, kuna, a dio se odnosio na financijsko zaduženje- dugoročni
kredit za modernizaciju javne rasvjete u iznosu od 5.891.000,00 kuna. Nasuprot poiciranom, ukupano
je ostvaren višak prihoda i primitaka od 2.794.511, 00 kuna. Proračun za 2019. godinu se uvećava za
2.302.617,00 kuna te ovim izmjenama iznosi 95.815.902,00 kuna. Razlog je da su nastali zbog porasta
rashoda za zaposlene, jer se povećao broj djelatnika (otvoren novi Vrtić),
Odbor za proračun i financije nisu imali primjedbi.
Rasprave nije bilo.
Većinom glasova za (14), četiri (4) glasa protiv i to Marija Ćurić, Goran Mrnjavac, Nikolina
Grizelj i Marko Šešo i nitko suzdržan, usvojen je prijedlog Prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada
Knina za 2019. godinu i čini sastavni dio ovog Zapisnika.
Predsjednica je sukladno članku 104. st. 7. Poslovnika o radu Gradskog vijeća, prekinula
sjednicu i zakazala je za sutradan, tj. za dan 9. svibnja 2019. godine u 15.30 sati.
Prvi dio sjednice je završen u 18.50 sati.
Drugi dio 23. sjednice
Drugi dio 23. sjednice održao se dana 9. svibnja 2019. godine u 15.30 sati.
Od ukupno 18 vijećnika na sjednici je bilo nazočno 13, a odsutni su bili: Maja Deronja, Marija Ćurić,
Davor Ilić, Mirko Anutnović i Nikolina Grizelj, te Gradsko vijeće ima kvorum za pravovaljano
odlučivanje.
Točka 22.
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna
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Grada Knina 2019. 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, službenica ovlaštena za obavljanje poslova pročelnice, je rekla da je
pravna osnova za donošenje ovog akta Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i
referenduma (N.N. br. 29/19) koji je stupio na snagu u ožujku. Pravo na financiranje iz proračuna
Grada imaju političke stranke koje imaju najmanje jednog člana i član Gradskog vijeća koji je izabran
s liste grupe birača. Ukupan iznos sredstava za političke stranke i nezavisne vijećnike za 2019. godinu
iznosi 53.824,98 kuna.
Odbor za Statut, poslovnik i propise i Odbor za proračun i financije nisu imali primjedbi.
Rasprave nije bilo.
Jednoglasno je usvojen prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju
sredstava iz Proračuna Grada Knina za 2019. godinu za redovito godišnje financiranje političkih
stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Knina i članova Gradskog vijeća Grada Knina
izabranih s liste grupe birača i čini sastavni dio ovog Zapisnika.
Točka 23.
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanja Narodne knjižnice
Knin u Kninu
Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za obavljanje poslova pročelnice, rekla je da je u
veljači 2019. godine stupio na snagu novi Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti koji na
drukčiji način uređuje djelatnost knjižnice, upravno vijeće, ravnatelja, financiranje, nadzor nad općim
aktima i radom knjižnica. Rok za usklađenje akata je 90 dana od dana stupanja na snagu Zakona, te se
zbog toga pristupilo izradi izmjena i dopuna Odluke o osnivanju Narodne knjižnice.
Odbor za Statut, poslovnik i propise nije imao primjedbi.
Rasprave nije bilo.
Jednoglasno je usvojen prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju
Narodne knjižnice Knin u Kninu i sastavni dio je ovog Zapisnika.
Točka 24.
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi izmjena i dopuna (IV)
Generalnog urbanističkog plana uređenja Grada Knina
Ivica Brčina, službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika, obrazložio je prijedlog
Odluke. Gradsko vijeće je u listopadu 2017. godine donijelo Odluku o izradi izmjena i dopuna
(IV)Generalnog urbanističkog plana Grada Knina, a u prosincu 2018. godine donijelo je Odluku o
izmjenama i dopunama Odluke o izradi izmjena i dopuna (IV) GUP-a. Tijekom procedure izmjena i
dopuna DUP-a uočena je pogreška u tekstu, krivo navedena katastarska općina u zahtjevu fizičke
osobe i društvo „Čistoća i zelenilo“ d.o.o. je dostavilo dodatni zahtjev kojim traži da se zemljište na
kojem se nalazi upravna zgrada dvorište i pomoćni objekti unutar kruga društva prenamijene iz
mješovite namjene (M) u gospodarsko-poslovnu, komunalno-servisnu namjenu (K3), kako bi mogli
ishoditi dozvolu za gospodarenje otpadom, odnosno obavljati djelatnost za koju je registrirano.
Odbor za Statut, poslovnik i propise i Odbor za proračun i financije nemaju primjedbi.
Rasprave nije bilo.
Većinom glasova za(11), nitko protiv i dva (2) glasa suzdržana usvojen je prijedlog Odluke o
izmjenama i dopunama Odluke o izradi izmjena i dopuna (IV) Generalnog urbanističkog plana
uređenja Grada Knina i sastavni je dio ovog Zapisnika.
Točka 25.
Prijedlog Oduke o izradi izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja
Grada Knina
Ivica Brčina, službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika je obrazložio prijedlog
Odluke. Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana bila je započela je prema Odluci o izradi izmjena i
dopuna (III) prostornog plana uređenja Grada Knina, temeljem čega je proveden postupka Ocjene o
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potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš i postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku
mrežu. U provedenom postupku utvrđeno je da je za planirane izmjene i dopune prostorno plana
potrebno provesti postupak Strateške procjene utjecaja na okoliš i postupak glavne ocjene
prihvatljivosti za ekološku mrežu, te je sukladno tom izrađena strateška studija i imenovano
povjerenstvo za stratešku procjenu, nakon provedenog postupka strateška studija je dostavljena
Ministarstvu zaštite okoliša i energetike koje je imalo primjedbi na studiju te je vraćena na doradu.
Zbog toga se postupak izmjene i dopune prostornog plana odužio. Kako bi izrada Izmjena i dopuna
prostornog plana ponovno započela pripremljena je nova Odluka o izradi izmjena i dopuna (III) te je
pribavljeno prethodno mišljenje prema Zakonu o zaštiti okoliša i Zakonu o zaštiti prirode čime su
ispunjeni zakonski uvjeti za donošenje Odluke.
Odbor za Statut, poslovnik i propise i Odbor za proračun i financije nisu imali primjedbi.
Vijećnik Marinko Tokmakčija je upitao je li tvrtka koja je to radila nije dobro napravila pa je
vraćeno i kakov je odnos prema njoj. Ivica Brčina je odgovorio da nije problem u tvrtki, nego
Ministarstvo zaštite okoliša sa svojim izmjena su dovele do toga da moramo donijeti novu odluku.
Većinom glasova za (11), nitko protiv i dva glasa suzdržana Goran Mrnjavac i Marko Šešo,
usvojen je prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Grada Knina i
čini sastavni dio ovog Zapisnika.
Točka 26.
Prijedlog Odluke o donošenju Plana zaštite od požara za područje Grada Knina
Marijo Ćaćić, zamjenik gradonačelnika je obrazložio odluku. Plan zaštite od požara izrađuje
se na temelju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija u rokovima određenim
Zakonom o zaštiti od požara, zbog određenih promjena u načinu organizacije protupožarne zaštite.
Plan zaštite od požara se stalno kontrolira i jednom godišnje provjerava da li je isti potrebno dopuniti,
izmijeniti ili donijeti novi. Pravna osnova za donošenje ovog plana je Zakon o zaštiti od požara i
Pravilnika o planu zaštite od požara.
Odbor za Statut, poslovnik i propisne nije imao primjedbi.
Rasprave nije bilo.
Jednoglasno je donesen prijedlog Odluke o donošenju Plana zaštite od požara za područje
Grada Knina i čini sastavi dio ovog Zapisnika.
Vijećnička pitanja 27.
-

Vijećnik Marinko Tokmakčija je imao dva pitanja. Prvo se odnosilo na ulice 4. gbr.,
Trpimirova i križanje kod hotela Mihovil, što se to radi i kada će biti gotovo, a drugo pitanje
se odnosilo na problem gradske fontane na Trgu. Pročelnik Ivica Brčina i rekao da su radovi
obavljeni kroz projekt IPA-e, izvođač je dobio nalog za popravak nastalih šteta. Raskrižje na
kojemu se radi produženje nogostupa i autobusnog ugibališta, a završetak radovaje za oko tri
mjeseca. Fontana neko vrijeme nije u funkciji, došlo je donjenog oštećenja, naručen je
troškovnik i nada se da će se iznaći sredstva za njegu obnovu.

-

Vijećnik Robert Marić upitao je vezano za obilježavanje obljetnice napada na Potkonje i
Vrpolje, 1. svibanj, koje je održano jednim dijelom na Tvrđavi, odnosno, za vrijeme mise koja
je se održala u spomen na sve žrtve u crkvi sv. Barbare, interijer nije bio adekvatan, izložbeni
eksponati su bili posvuda. Gradonačelnik Marko Jelić je odgovorio da Grad ove godine nije
bio organizator, ispričao se i rekao da će se ubuduće bolje povesti računa o mjestu održavanja.

Završeno u 16.03 sati.
ZAPISNIK SASTAVILA
Lidija Ćurko

PREDSJEDNICA
Vedrana Požar, struč.spec.oec.
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