GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/19-01/14
URBROJ:2182/10-01-19-2
Knin, 16. prosinca 2019. godine
ZAPISNIK
s 29. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina
(Audio i video snimanje)
Sjednica je održana 16. prosinca 2019. godine (ponedjeljak), 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). Sjednica se snima.
Nakon izvršene prozivke, utvrđeno je da su na sjednici nazočni 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
Robert Marić

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

Predsjednica je utvrdila da je na sjednici od ukupno 18 vijećnika Gradskog vijeća
nazočno 17 vijećnika, vijećnica Marina Krvavica će se sjednici pridružiti naknadno, te je
konstatirano da Gradsko vijeće ima kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje odluka.
Usvajanje zapisnika
Zapisnik s 28. sjednice usvojen je jednoglasno.
Utvrđivanje dnevnog reda
Predsjednica je predložila dopunu dnevnog reda tako da se iza točke 18. dodaje nova
točka 19, koja glasi: „Prijedlog javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske
službe spašavanja Stanice Šibenik za 2020. godinu“, a dosadašnje točke
19.,20.,21.,22.,23.,24.,25. i 26. postaju točke 20.,21.,22.,23.,24.,25.,26. i 27.
Predsjednica je dala predloženi Dnevni red s dopunom dnevnog reda dala na
glasovanje te je je jednoglasno usvojen i glasi:
1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za kupnju nekretnina
(Izvjestitelj: Marijo Ćaćić, mag. oec., zamjenik gradonačelnika Grada Knina)
2. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za kupnju nekretnina
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(Izvjestitelj: Marijo Ćaćić, mag. oec., zamjenik gradonačelnika Grada Knina)
3. Prijedlog Pravilnika o stambenom zbrinjavanju osoba određenih struka i
zanimanja za čijim radom postoji posebno iskazana potreba na području Grada
Knina
(Izvjestitelj: dr. sc. Marko Jelić, gradonačelnik Grada Knina)
4. Prijedlog Poslovnika o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća
Grada Knina
(Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za privremeno obavljanje
poslova pročelnika Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i
društvene djelatnosti)
5. Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba udruga civilnog društva na
području Grada Knina za 2019. godinu
(Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za privremeno obavljanje
poslova pročelnika Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i
društvene djelatnosti)
6. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi na području
Grada Knina za 2019. godinu
(Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za privremeno obavljanje
poslova pročelnika Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i
društvene djelatnosti)
7. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa socijalnih davanja na području Grada
Knina za 2019. godinu
(Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za privremeno obavljanje
poslova pročelnika Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i
društvene djelatnosti)
8. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu na području
Grada Knina za 2019. godinu
(Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za privremeno obavljanje
poslova pročelnika Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i
društvene djelatnosti)
9. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa Općih javnih potreba u predškolskom
odgoju i školstvu na području Grada Knina za 2019. godinu
(Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za privremeno obavljanje
poslova pročelnika Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i
društvene djelatnosti)
10. Prijedlog Izmjena i dopuna III Programa građenja komunalne infrastrukture
na području Grada Knina za 2019. godinu
(Izvjestitelj: Ivica Brčina, službenik ovlašten za privremeno obavljanje poslova
pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne,
imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša)
11. Prijedlog IV. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Knina za 2019. godinu
(Izvjestiteljica: Kristina Perić, zamjenica gradonačelnika Grada Knina)
12. Prijedlog Programa javnih potreba u udruga civilnog društva na području
Grada Knina za 2020. godinu
(Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za privremeno obavljanje
poslova pročelnika Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i
društvene djelatnosti)
13. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Knina za 2020.
godinu
(Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za privremeno obavljanje
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poslova pročelnika Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i
društvene djelatnosti)
14. Prijedlog Programa socijalnih davanja na području Grada Knina za 2020.
godinu
(Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za privremeno obavljanje
poslova pročelnika Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i
društvene djelatnosti)
15. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu na području Grada Knina za 2020.
godinu
(Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za privremeno obavljanje
poslova pročelnika 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 2020. godinu
(Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za privremeno obavljanje
poslova pročelnika Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i
društvene djelatnosti)
17. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada
Knina za 2020. godinu
(Izvjestitelj: Ivica Brčina, službenik ovlašten za privremeno obavljanje poslova
pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne,
imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša)
18. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada
Knina za 2020. godinu
(Izvjestitelj: Ivica Brčina, službenik ovlašten za privremeno obavljanje poslova
pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne,
imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša)
19. Prijedlog javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe
spašavanja Stanice Šibenik za 2020. godinu
(Izvjestitelj: Ivica Brčina, službenik ovlašten za privremeno obavljanje poslova
pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne,
imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša)
20. Prijedlog Proračuna Grada Knina za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i
2022. godinu
(Izvjestiteljica: Kristina Perić, zamjenica gradonačelnika Grada Knina)
21. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Knina za 2020. godinu
(Izvjestiteljica: Kristina Perić, zamjenica gradonačelnika Grada Knina)
22. Prijedlog Odluke o naknadi članovima Gradskog vijeća Grada Knina
(Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za privremeno obavljanje
poslova pročelnika Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i
društvene djelatnosti)
23. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Knina za
2020. 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 privremeno obavljanje
poslova pročelnika Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i
društvene djelatnosti)
24. Prijedlog Odluke o određivanju nagrade za rad članovima Vijeća srpske
nacionalne manjine Grada Knina za 2020. godinu
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(Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za privremeno obavljanje
poslova pročelnika Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i
društvene djelatnosti)
25. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje mrtvozornika za
područje Grada Knina
(Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za privremeno obavljanje
poslova pročelnika Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i
društvene djelatnosti)
26. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom redu
(Izvjestitelj: Ivica Brčina, službenik ovlašten za privremeno obavljanje poslova
pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne,
imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša)
27. Vijećnička pitanja
Predsjednica je predložila da se točke pod rednim broj 1. i 2. spoje, a da se glasuje odvojeno
za svaku točku posebno.
Točka 1. i Točka 2.
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za kupnju nekretnina
Marijo Ćaćić, zamjenik gradonačelnika obrazložio je odluke. U pripremi projekta
Intervencijski plan Grada Knina, između ostalog je unaprjeđenje infrastrukture i javnih usluga
u staroj jezgri Grada za kvalitetniji svakodnevni život građana. Zbog toga Grad ima određeni
interes za kupnju nekretnina označenih kao čestica zgr. 23/1, površine 98 m2 i čestica zgr.
71/1, zgrada i dvorište površine 223 m2 sve K.O. Grad Knin je naručio procjenu predmetnih
nekretnina od strane ovlaštenog sudskog vještaka, te je utvrđena njihova vrijednost u iznosu
od 41.000 eura za jednu nekretninu i 158.000,00 eura za drugu nekretninu. Obzirom da
postoji obostrani interes za kupoprodaju nekretnina sporazumno je dogovoreno između
vlasnika nekretnina da se za prvu isplati iznos od 32.000,00 eura, a za drugu 100.000,00 eura,
plativo u kunama prema srednjem deviznom tečaju na dan isplate. Predmetni iznosi će se
refundirati Gradu Kninu iz EU sredstava za Program integrirane fizičke, gospodarske i
socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima.
Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za financije i proračunu nisu imali
primjedbi.
Potpredsjednik Marinko Tokmakčija je rekao da su kao vijećnici kluba HDZ-a prošli
točke, te što se ove točke tiče imaju primjedbi. Primjedbe se odnose: u materijalima nema ime
vještaka koji je obavio vještvo, adresa tih nekretnina, uočeno je da ima više suvlasnika
odnosno nekretnina nije u vlasništvu jednoga i sugerirao je da bi trebala biti jedna fotografija
da se vidi nekretnina, te je zatražio da se do sljedeće sjednici dostavi kopija vještva.
Zamjenik Marijo Ćaćić se ispričao za propust pravne službe, te da se naknado dostaviti
podaci. Što se tiče imovinsko pravnih poslova potrebno je imati punomoć svih suvlasnika, te
se jako velika pozornost posvećuje detaljima koji moraju biti ispravni, u suprotnom neće doći
do isplate.
Vijećnik Robert Marić je imao komentar na količinu kupljenih objekata, ali srž je
intervencijskog plana je bio oživljavanja stare jezgre. Bilo je rečeno da će se kupiti 15-20
objekata, ali sad su se kupila tri objekta, ako su se alocirala sredstva u šta se planiraju
prebaciti sredstva. Volio bi da se digne stara jezgra, a sa ova tri objekta to je kap u moru.
Zamjenik Marijo Ćaćić je rekao da su sva tri objekta u staroj jezgri koje Grad kupuje.
Brojka od 15-20 nije nigdje napisana i nije obvezujući. Ključni objekt je stara tržnica koja će
se urediti. Ovo je kompleksan projekt.
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Vijećnica Marija Ćurić je upitala da li se radila kalkulacija kolika će biti cijena do
dovođenja stanova u funkciju.
Zamjenik gradonačelnika Marijo Ćaćić je rekao da će se za ovaj sami projekt utrošiti
oko 15-16 milijuna kuna. Revitalizacija stare jezgre je jako značajna za Grad koja je zamrla.
Gradonačelnik Marko Jelić se osvrnuo kratko na projekte koji se saniraju, kao što je
kuća Lovrić, Muzej hrvatskih arheoloških spomenika želi tu kuću kako bi se postava muzeja
vratila u Knin. Napravljena je procjena. Vlasnici žele prodati Gradu. Kuća na Gunjačinim
skalama ide u obnovu. Srpska pravoslavna crkva želi dugoročno kuću koja je u vlasništvu
Grada.
Većinom glasova za (13), jedan glas protiv (1) – Marija Ćurić i dva glasa suzdržana –
Goran Mrnjavac i Marko Šešo usvojena je točka Prijedlog Odluke o davanja suglasnosti za
kupnju nekretnina, pod rednim brojem 1. dnevnog reda i čini sastavni dio ovog Zapisnika.
Većinom glasova za (13), jedna glas protiv(1) – Marija Ćurić i dva glasa suzdržana
usvojena je točka Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za kupnju nekretnine, pod rednim
broj 2. dnevnog reda, i čini sastavni dio ovog Zapisnika.
Točka 3.
Pravilnik o stambenom zbrinjavanju osoba određenih struka i zanimanja
za čijim radom postoji posebno iskazana potreba na području Grada Knina
Dr.sc. Marko Jelić, gradonačelnik, obrazložio je prijedlog Pravilnika. Zakonom o
stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima i Pravilnikom o najmu stambenih
jedinica omogućuje se stambeno zbrinjavanje osoba određenih struka i zanimanja za čijim
radom postoji iskazana potreba na području na kojem se osigurava stambeno zbrinjavanje u
ovom slučaju na području Grada Knina. Središnji državni ureda će osigurati stambene
jedinice u državnom vlasništvu. Ovim Pravilnikom se uređuju uvjeti, nadležnost i kriterij
odabira odnosno tko može ostvariti pravo na stambeno zbrinjavanje. Grad Knin je dužan
pravodobno dostaviti popis korisnika koji imaju pravo na stambeno zbrinjavanje.
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi.
Vijećnica Marija Ćurić je upitala da li postoji podatak koliki je broj tih stambenih
jedinica u vlasništvu države i koliki je broj kadrova koji su potrebni Gradu Kninu, a koji su
stambeno nezbrinuti. Odgovorio je gradonačelnik da još nema broj potrebnih kadrova, ali da
se radi na tom, a predviđeno je 6 stambenih jedinica za sada.
Vijećnica Nikolina Grizelj je upitala za treći kriterij da se pojasni, a nosi puno bodova
a odnosi se na doprinos razvoju i napretku šire društvene zajednice. Gradonačelnik je
odgovorio da će se još ti razraditi i pojasniti što to znači.
Većinom glasova za (12), nitko protiv i tri suzdržana glasa (3) – Goran Mrnjavac,
Maro Šešo i Marko Sinobad, usvojen je prijedlog Pravilnika o stambenom zbrinjavanju osoba
određenih struka i zanimanja za čijim radom postoji posebno iskazan potreba na području
grada Knina i čini sastavni dio ovog Zapisnika.
Točka 4.
Prijedlog Poslovnika o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog
vijeća Grada Knina
Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za obavljanje poslova pročelnika
obrazložila je prijedlog. Člankom 33. Statuta Grada Knina propisuje se da Poslovnik
Gradskog vijeća donosi Gradsko vijeće Grada Knina, u kojemu je propisano „detaljnije
uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, ostvarivanje prava i obveza i
odgovornosti vijećnika, te način i postupka donošenja akata, te druga pitanja od značaja za
rad“. Ovim prijedlogom Poslovnika predlaže se uvođenje mogućnosti glasovanja
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elektroničkim putem i prijenos sjednica putem video linka, čime se nastavlja započet slijed
dostave materijala elektroničkim putem, pa tako i samo glasovanje i praćenje sjednica i
informacija o radu javne vlasti za koje postoji veliki interes. Ovakvim projektom predlagatelj
nastavlja modernizaciju i digitalizaciju kako gradske uprave tako i predstavničkog tijela
Grada Knina.
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nije imao primjedbi.
Rasprave nije bilo.
Jednoglasno (13) je usvojen prijedlog Poslovnika o izmjenama i dopunama Poslovnika
Gradskog vijeća Grada Knina i čini sastavni dio ovog Zapisnika.
Točka 5.
Prijedlog izmjena Programa javnih potreba udruga civilnog društva
na području Grada Knina za 2019. godinu
Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za obavljanje poslova pročelnika
obrazložila je prijedlog. Gradsko vijeće je na sjednici u prosincu 2018. godine donijelo
Program javnih potreba udruga civilnog društva na području Grada Knina za 2019. godinu.
Ovim izmjenama ukupan iznos sredstava umanjuje se za iznos od 11.000,00 kuna te iznosi
534.000,00 kuna. Razlog ovom umanjenu je što se u programu aktivnosti udruga oko
obilježavanja obljetnice Vukovara nalazi u činjenici da se po raspisanom javnom pozivu z
financiranje programa/projekata javnih potreba udruga civilnog društva Grada za raspodjelu
sredstava javila samo jedna udruga koja je ispunjavala uvjete javnog poziva i kojoj su
odobrena sredstva u iznosu od 4.000,00 kuna, ostalih 11.000,00 kuna ostalo je neraspoređeno.
Odbor za Statut, poslovnik i propise i Odbor za financije i proračunu nisu imali
primjedbi.
Rasprave nije bilo.
Većinom glasova za (12), nitko protiv i jedan glas (1) suzdržan Marija Ćurić usvojen
je prijedlog izmjena Programa javnih potreba udruga civilnog društva na području Grada
Knina za 2019. godinu i čini sastav dio ovog Zapisnika.
Točka 6.
Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi na području
Grada Knina za 2019. godinu
Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za obavljanje poslova pročelnika
obrazložila je prijedlog. Gradsko vijeće Grada Knina na sjednici u prosincu 2018. godine
usvojilo je Program javnih potreba u kulturi za 2019. godinu u iznosu od 1.200.000,00 kuna.
U rujnu ove godine izmjenama i dopunama ovog programa ukupan iznos uvećan je za
533.000,00 kuna te je isti iznosi 1.733.000,00 kuna odnosno preraspodjelom sredstava isti
iznos je uvećan, te iznosi 1.758.000,00 kuna. Ovim izmjenama i dopunama Programa
predlaže se povećanje iznosa za 316.000,00 kuna te ukupan iznos Programa je 2.074.000,00
kuna. Razlog je to što se povećao veliki broj kulturnih manifestacija i priredbi održanih
tijekom cijele godine s čime su se povećala sredstva za kulture priredbe.
Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za financije i proračun nisu imali
primjedbi.
Rasprave nije bilo.
Jednoglasno je usvojen prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi
na području Grada Knina za 2019. godinu i čini sastavni dio ovog Zapisnika.
Točka 7.
Prijedlog izmjena i dopuna Program socijalnih davanja na području
Grada Knina za 2019. godinu
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Izvjestiteljica je Sanda Petrović Brnić koja je obrazložila izmjene i dopune. Gradskog
vijeće Grada Knina je u prosincu 2018. godine donijelo Program socijalnih davanja na
području Grada Knina za 2019. godinu ukupnom iznosu od 1.926.000,00 kuna. Izmjenama
Programa na 27. sjednici taj iznos je uvećan za 320.000,00 kuna, a preraspodjelom je isti
iznos umanjen za 50.000,00 kuna i iznosi 2.196.000,00 kuna. Ovim izmjenama i dopunama
stavke: pomoć za rođenje djeteta, nabavka radnih bilježnica za osnovnoškolce te planirani
iznos za troškove ogrjeva su riješeni i isti se umanjuju. Stipendije i školarine je potrebno
povećati za iznos od 12.000,00 kuna te iznosi 165.000,00 kuna.
Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za financije i proračun nisu imali
primjedbi.
Rasprave nije bilo.
Jednoglasno je usvojen prijedlog izmjena i dopuna Programa socijalnih davanja n
području Grada Knina za 2019. godinu i čini sastavni dio ovog Zapisnika.
Točka 8.
Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu na području
Grada Knina za 2019. godinu
Izvjestiteljica Sanda Petrović Brnić, službenica ovlašten za obavljanje poslova
pročelnika je obrazložila prijedlog izmjena i dopuna. Gradsko vijeće Grada Knina je u
prosincu 2018. godine donijelo Program javnih potreba u sportu za 2019. godinu ukupne
vrijednosti 946.800,00 kuna. Taj se iznos na 27. sjednici povećao na 966.800,00 kuna, a ovim
predloženim izmjenama i dopunama planirani iznos od 30.000,00 kuna za nagrade po osnovu
ostvarenih iznimnih rezultata u sportu za pojedince i sportske kolektive povećava se za
4.000,00 kuna.
Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za financije i proračun nisu imali
primjedbi.
Rasprave nije bilo.
Većinom glasova za (15), nitko protiv i jedan glas (1) suzdržan Marija Ćurić, usvojen
je prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu na području Grada Knina za
2019. godini i čini sastav dio ovog Zapisnika.
Točka 9.
Prijedlog izmjena i dopuna Programa Općih javnih potreba u predškolskom
odgoju i školstvu na području Grada Knin za 2019. godinu
Izvjestiteljica Sanda Pretrović Brnić, službenica ovlaštena za obavljanje poslova
pročelnika, obrazložila je predložene izmjene. Gradsko vijeće Grada Knin je u prosincu 2018.
godine usvojilo Program općih javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu na području
Gada Knina za 2019. godinu koji iznosi 1.602.000,00 kuna. Taj iznos se na 27. sjednici
umanjio za 1.000.000,00 kuna i iznosio je 592.000,00 kuna. Razloga zašto se predlaže
uvećanje stavke za iznos od 20.000,00 kuna proizlazi iz činjenice da se povećao broj djece za
koju je potrebno osigurati prijevoz za predškolski odgoj.
Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za proračun i financije nisu imali
primjedbi.
Rasprave nije bilo.
Jednoglasno je usvojen Prijedlog izmjena i dopuna Programa Općih javnih potreba u
predškolskom odgoju i školstvu na području Grada Knina i čini sastavni dio ovog Zapisnika.
Točka 10.
Prijedlog izmjena i dopuna III. Program građenja komunalne infrastrukture
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na području Grada Knina za 2019. godinu
Izvjestitelj Ivica Brčina, službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika
obrazložio je prijedlog izmjena i dopuna. Gradsko vijeće Grada Knina je u prosinu 208.
godine donijelo Program građenja komunalne infrastrukture na području Grada Knina za
2019. godinu u iznosu od 13.130.000,00 kuna. Kako je nakon završetka određenih projekata i
napravljenih okončanih obračuna izvedenih radova manja ili veća od programom planiranog,
tako da pojedine projekte nije bilo moguće realizirati u 2019. godini, potrebno je napraviti
odgovarajuće izmjene u Programu. Za pojedine projekte u Programu osigurano je
sufinanciranje temeljem prijava na natječaje, a odnose se na asfaltiranje ulice Marka Ćaćića i
ceste za Radoše u Strmici, uređenje platoa iza stambene zgrade Vukovarska 3-5-7, te
poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina.
Ukupan iznos sredstava potrebnih za izvršenje Programa građenja prema ovim izmjenama i
dopunama iznosi 4.444.400,00 kuna.
Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za financije i proračun nisu imali
primjedbi.
Rasprave nije bilo.
Većinom glasova za (15), nitko protiv i jedan glas suzdržan (1) – Marija Ćurić,
usvojen je Prijedlog izmjena i dopuna III. Programa građenja komunalne infrastrukture na
području Grada Knina i čini sastavni dio ovog Zapisnika.
Točka 11.
Prijedlog IV. izmjena i dopuna Proračuna Grada Knina za 2019. godinu
Izvjestiteljica Kristina Perić je obrazložila IV. izmjene i dopune Proračuna za 2019.
godinu. Ovim IV. izmjenama i dopunama Proračuna za 2019. godinu ukupni rashodi su se
smanjili i iznose 32.902.668,00 kuna i to najvećim dijelom zbog dinamike provedbe IP-a, jer
će se većina potpisanih ugovora realizirati u 2020. godini. Sukladno tome, došlo je do
smanjenja prihoda u istom iznosu, a prihodi su smanjivani sukladno ostvarenju u prvih 11
mjeseci. A izvršenje je od cca 90%. Potrebno je naglasiti da je došlo do povećanja prihoda na
stavci poreza i prereza na dohodak u iznosu od milijun kuna. Kako su prethodne točke o
izmjenama i dopunama programa obrazložene nije potrebno dodatno ih obrazlagati. Kod
proračunskih korisnika najviše se povećanje odnosilo na Kninski muzej Knin i Dječji vrtić iz
razloga što su se povećali izdaci za putne troškove odgajatelja, Intervencijski plan za koje se
ugovori prebacuju u sljedeću godinu.
Odbor za financije i proračun nije imao primjedbi.
Rasprave nije bilo.
Većinom glasova za (13), jedan glas (1) protiv – Marija Ćurić i jedan glas (1) suzdržan
- usvojen je prijedlog IV. izmjena i dopuna Proračuna Grada Knina za 2019. godinu i čini
sastavni dio ovog Zapisnika.
Točka 12.
Prijedlog Programa javnih potreba udruga civilnog društva na
području Grada Knin za 2020. godinu
Izvjestiteljica Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za obavljanje poslova
pročelnika, obrazložila je Program. Pravni temelj za donošenje ovog Programa je Zakon o
udrugama, Statut Grada Knina, Pravilnik o financiranju javnih potreba sredstvima proračuna
Grada Knina i Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja
programa i projekata od interesa za opće dobro koje provede udruge. Slijedom tih pravnih
temelja Grad u okviru svojih financijskih sredstava osigurao je za 2020. godinu iznos od
881.000,00 kuna za financiranje projekata i program udruga koje budu ispunjavale uvjete
propisane ovim Programom, a odnose se na redovnu djelatnost Crvenog križa, aktivnosti
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udruga oko obilježavanja obljetnice Vukovara, podupiranje rada braniteljskih udruga,
aktivnosti udruga neprofitnog karaktera iz raznih oblasti djelovanja i financiranje projekata
kojima se potpomaže i doprinosi poboljšanju života osoba s invaliditetom, poteškoćama u
razvoju i slično.
Odbor za Statut, poslovnik i propise i Odbor za financije i proračun nisu imali
primjedbi.
Rasprave nije bilo.
Većinom glasova za (14), jedan glas protiv (1) – Marija Ćurić i nitko suzdržan,
usvojen je Program javnih potreba udruga civilnog društva na području Grada Knina i čini
sastavni dio ovog Zapisnika.
Točka 13.
Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Knina
za 2020. godinu
Izvjestiteljica Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za obavljanje poslova
pročelnika, obrazložila je Program. Pravni temelj za financiranje je Zakon o financiranju
javnih potreba u kulturi, Statut Grada Knina, Pravilnik o financiranju javnih potreba
sredstvima proračuna Grada Knina i Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja
i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro. Sukladno tim pravnim temeljima
Grad Knin je za razne oblike i potrebe u kulturi osigurao iznos od 1.975.000,00 kuna u
Proračunu Grada za 2020. godinu. Sredstva se odnose za financiranje subjekata u kulturi,
razne manifestacije u kulturi koje pridonose razvitku i promicanju kulturnog života, kulturne
priredbe, obilježavanje državnih, gradskih i vjerskih blagdana, te za arheološka istraživanja na
lokalitetu Kapitul.
Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za financije i proračun nisu imali
primjedbi.
Rasprave nije bilo.
Većinom glasova za (1), jedna glas protiv (1) – Marija Ćurić, nitko suzdržan usvojen
je Program javnih potreba u kulturi na području Grada Knina za 2020. godinu i čini sastavni
dio ovog Zapisnika.
Točka 14.
Prijedlog Programa socijalnih davanja na području Grada Knina
za 2020. godinu
Izvjestiteljica Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za obavljanje poslova
pročelnika, obrazložila je Program. Pravni temelj za financiranje je Zakon o socijalnoj skrbi
Statut Grada Knina. Ovim Programom u Proračunu Grada Knina za 2020. godinu osigurana
su sredstva u iznosu od 2.873.000,00 kuna. Programom se utvrđuju prava korisnika
zajamčene minimalne novčane naknade, utvrđuju se potrebe građana, potiče i osigurava
primjena određenih mjera zaštite i unaprjeđenja životnog standarda građana. Provođenjem
socijalnog programa na lokalnoj razini osigurava se standard socijalne zaštite, te se osigurava
niz oblika pomoći koji značajno premašuju standarde.
Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za financije i proračun nisu imali
primjedbi.
Vijećnica Marija Ćurić je izrazila nezadovoljstvo vezano za iznos kojim se
sufinanciraju djeca u vrtić sa 100.000,00 kuna, a u isto su vrijeme sufinancirani i građani
slabijeg imovnog stanja. 500.000,00 kuna za adaptaciju stanova, koliko se stanova misli
adaptirati i imali zainteresiranih mladih obitelji. Pročelnica je odgovorila da za sufinanciranje
adaptacije stanova postoji veliki interes mladih obitelji, ali još točno o kojoj brojci se radi
nema točan podatak. Što se tiče komunalne naknade je ovo okvirni iznos.
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Većinom glasova za (15), jedan glas protiv (1) Marija Ćurić, nitko suzdržan usvojen je
prijedlog Programa socijalnih davanja na području Grada Knina za 2020. godini i čini
sastavni dio ovog Zapisnika.
Točka 15.
Prijedlog Program javnih potreba u sportu na području Grada Knina za 2020. godinu
Izvjestiteljica Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za obavljanje poslova
pročelnika. Pravni temelj za donošenje ovog Programa je Zakon o sportu, Uredba o
kriterijima, mjerilima i postupcima financiranje i ugovaranja programa i projekata od interesa
za opće dobro, Statut Grada Knina i Pravilnik o dodjeli sportskih stipendija sportaša Grada
Knina. Grad Knin je slijedom tih pravnih okvira za potrebe sporta u proračunu Grada Knina
osigurao financijska sredstva u iznosu od 1.192.000,00 kuna. Tim sredstvima će se financirati
projekti i programi sportskih udruga, nagrade za iznimne rezultate u sportu, edukacija trenera,
sportske stipendije kao i poticanje mladih naraštaja na sport i promicanje sporta.
Odbor za Statut, Poslovni i propise i Odbor za financije i proračun nisu imali
primjedbi.
Rasprave nije bilo.
Većinom glasova za (15), nitko protiv i jedan glas suzdržan (1) Marija Ćurić usvojen
je Program javnih potreba u sportu na području Grada Knina za 2020. godinu i čini sastavni
dio ovog Zapisnika.
Točka 16.
Prijedlog Programa općih javnih potreba u predškolskom odgoju, školstvu
i visokom obrazovanju na području Grada Knina za 2020. godinu
Izvjestiteljica Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za obavljanje poslova
pročelnika. Pravni temelj za donošenje ovog Programa je Zakon o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi, Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Zakon o
odgoju i obrazovanju u osnovnoj školi, Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju i Statut
Grada Knina. U proračunu Grada Knina planirana su i osigurana financijska sredstva u iznosu
od 1.1454.000,00 kuna U Gradu Kninu postoji velika volja i želja za podupiranjem svih
programa i projekata koji su direktno vezani uz djecu i mlade i ulaganje u budućnost kroz
razne potpore djeci i mladima. Grad Knin podupire mlade ljude u njihovom obrazovanju i
razvoju, usavršavanju i usvajanju novih znanja, jer se tako i na taj način pridonosi razvoju
cjelokupne zajednice u kojoj obitavamo. Stoga se predlaže i podržava inicijativa za osnivanje
zavoda za biomedicinska istraživanja na krškim područjima u Kninu što bi bio preduvjet
razvoja društva u kojem živimo, koje se razvija, postaje kvalitetnije i samim tim i sretnije.
Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za financije i proračun nisu imali
primjedbi.
Rasprave nije bilo.
Većinom glasova za (16), nitko protiv i jedan glas suzdržan (Marija Ćurić) usvojen je
Program općih javnih potreba u predškolskom odgoju, školstvu i visokom obrazovanju na
području Grada Knina i čini sastavni dio ovog Zapisnika.
Točka 17.
Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture na području
Grada Knina za 2020. godinu
Izvjestitelj Ivica Brčina, službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika
obrazložio je prijedlog. Zakonom o komunalnom gospodarstvu propisano je da program
donosi predstavničko tijelo JLS za kalendarsku godinu. Ovim Programom građenja
komunalne infrastrukture na području Grada Knin za 2020. godinu utvrđuje se ukupna iznos
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sredstava potrebnih za izvršenje u visini od 12.461.000,00 kuna. Izvori financiranja su opći i
vlastiti prihodi Proračuna, kapitalne pomoći iz državnog proračuna, namjenski primici od
zaduživanja i ostali prihodi za posebne namjene. Ovim programom obuhvaća se izgradanja
komunalne infrastrukture za nerazvrstane ceste, javnu rasvjetu i groblje. U dijelu programa za
nerazvrstane ceste planirana je izgradnja mosta preko rijeke Butižnice, što se tiče javne
rasvjete u projektu je modernizacije javne rasvjete ugradnjom energetski i ekološki
učinkovitih LED rasvjetnih tijela, a predviđena je i planirana izgradnja kapelice s
mrtvačnicom te uređenje staza i dovodnih kanala na gradskom groblju.
Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za financije i proračun nisu imali
primjedbi.
Vijećnica Maja Deronja je upitala da li je u planu izgradnja nogostupa u ulici Ante
Anića, a pročelnik je ogovorio da sredstva nisu planirana u ovom Programu za 2020. godinu.
Većinom glasova za (13), jedan glas protiv Marija Ćurić i jedan glas suzdržan Marko
Šešo usvojen je Program građenja održavanja komunalne infrastrukture na području Grada
Knan za 2020. godinu i čini sastavni dio ovog Zapisnika.
Točka 18.
Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području
Grada Knina za 2020. godinu
Izvjestitelj Ivica Brčina, službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika
obrazložio je prijedlog. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada
Knina za 2020. godinu obuhvaća obavljanje komunalnih djelatnosti i to: održavanje čistoće i
zelenih površina, održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda i fontane, održavanje
nerazvrstanih cesta, javnoprometnih pješačkih površina, javne rasvjete te održavanje groblja.
Ukupan iznos sredstava potrebnih za izvršenje ovog Programa je 4.710.000,00 kuna i ista su
osigurana u Proračunu Grada Knina za 2020. godinu.
Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za financije i proračunu nisu imali
primjedbi.
Rasprave nije bilo.
Većinom glasova za (12), nitko protiv i jedna glas suzdržan (1) Marija Ćurić usvojen
je Program održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Knina za 2020. godini i
čini sastavni dio ovog Zapisnika.
Točka 19.
Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske
gorske službe spašavanja Stanice Šibenik za 2020. godinu
Izvjestitelj Ivica Brčina, službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika
obrazložio je prijedlog. Zakonom o hrvatskoj gorskoj službi spašavanja utvrđeno je da JLS
donosi program javnih potreba za obavljanje djelatnosti stanica HGSS. Na temelju stvarno
utvrđenih interesa između Grada Knina i HGSS Stanice Šibenik, utvrđuju se potrebita
sredstva u Proračunu Grada Knina za 2020. godinu u iznosu od 30.000,00 kuna. Sredstva su
namjenska i osiguravaju se za aktivnosti koje provodi HGSS.
Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za financije i proračun nisu imali
primjedbi.
Rasprave nije bilo.
Jednoglasno je usvojen prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti
Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Šibenik za 2020. godini i čini sastavni dio ovog
Zapisnika.
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17.13. sati napravljena je stanka od 45 minuta.
Nastavak sjednice je bio u 18.03. sati.
Točka 20.
Prijedlog Proračuna Grada Knina za 2020. godinu s projekcijama
za 2021. i 2022. godinu
Zamjenica gradonačelnika Kristina Perić ie obrazložila Prijedlog Proračuna za 2020.
godinu, s projekcijama za 2021. i 2022. godinu. Zakonom o proračunu propisan je postupak i
procedura donošenja proračuna. Prilikom izrade proračuna bilo je nužno poštivati odredbe i
podzakonske akte koji određuju pravila zakonitog, namjenskog i svrsihovitog korištenja
proračunskih sredstava te jačanja sustava kontrola i nadzora. Smjernice ekonomske i fiskalne
politike RH izrađene su upute za izradu financijskih planova upravnih tijela i proračunskih
korisnika Grada Knina za razdoblje 2020.-2022. godinu. Proračun Grada Knina za 2020.
godinu planiran je iznosu od 94.270.479,00 kuna. Ukupni prihodi za 2020. godinu planirani
su u iznosu od 91.567.449,00 kuna, a ukupni rashodi planiraju se u iznosu od 94.270.479,00
kuna. Razlika prihoda i rashoda iznosi 2.703.030,00 kuna i predstavlja očekivani višaka
prihoda i primitka do kraja 2019. godine. Nadalje za 2020. godinu prikazuje da su
proračunom planirani prihodi u ukupnom iznosu od 85.676.449,00 kuna od čega su prihodi
poslovanja u iznosu od 84.676.449,00 kuna a prihodi od prodaje nefinancijske imovine
planiraju u iznosu od 850.000,00 kuna, a planirani primici od financijske imovine iznose
5.891.000,00 kuna. Što se tiče rashoda za 2020. godinu planirani su u ukupnom iznosu od
93.684.379,00 kuna. Od toga rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 51.348.034,00 kuna,
rashodi na nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 42.336.345,00 kuna ,a
izdaci za financijsku imovinu u iznosu od 586.100,00 kuna.
Odbor za Statut, poslovnik i propise i Odbor za financije i proračun nisu imali
primjedbi.
Vijećnik Josip Bebek je podnio amandman na prijedlog Proračuna Grada Knina za
2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu i to u posebnom dijelu proračuna unutar
razdjela 030 Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne i imovinskopravne poslove i
zaštiti okoliša u Programu 1075 Program izgradnje i uređenja objekata javne namjene dodaje
se nova aktivnost „Uređenje križnog puta prema Spomen križu na brdu Gradina u Kovačiću i
iznosu od 50.000,00 kuna iz izvora 1.1.1. Opći prihodi i primici. Istovremeno se u Programu
1073 umanjuju rashodi za 50.000,00 kuna.
U 18.09 sati napravljena je stanka.
Nastavak sjednice je počeo u 18.16 sati.
Gradonačelnik prihvaća predloženi amandman.
Vijećnik Marinko Tokmakčija je rekao da je Proračun optimističan, ali da je ovo za
godinu dana kasnije nazvao bi ga izbornim. Mi kao oporbeni vijećnici HDZ-a, a i stav HDZ-a
je da se podrži ovaj Proračun, i to iz jednostavnog razloga što su i oni stanovnici Grada i žive
u Gradu. Nadalje, po njemu ima par stavki koje njemu osobno bodu oči, a tiče se ustanova
zbog kojih su se i održale tematske sjednice, a namijenjena su im sredstva. Smatra da je to do
pojedinaca u tim ustanovama.
Gradonačelnik Mako Jelić je zahvalio na podršci oporbe, stabilni smo financijski i dosta stvari
se može provesti. Nada se da će se situacija u tim pojedinim ustanovama popraviti.
Vijećnica Marija Ćurić nije zadovoljna sa ovakvim proračunom iz razloga što
statistički podaci loši.
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Većinom glasova za(13), jedan glas protiv (1) Marija Ćurić i tri glasa suzdržana (3)
Marko Šešo, Niklina Grizelj i Goran Mrnjavac usvojen je Proračuna Gada Knina za 2020.
godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu i čini sastavni dio ovog Zapisnika.
Točka 21.
Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Knina za 2020. godinu
Zamjenica gradonačelnika Kristina Perić obrazložila je prijedlog Odluke. Zakonom o
proračunu propisano je da se uz proračun donosi i odluka o izvršenju proračuna. Navedenom
odlukom uređuje se struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, izvršenje, opseg
zaduživanja i jamstava i druga pitanja u svezi s izvršavanjem proračuna.
Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za financije i proračun nisu imali
primjedbi.
Rasprave nije bilo.
Većinom glasova za (12), jedan glas protiv (1) Marija Ćurić i dva glasa suzdržana (2)
Goran Mrnjavac i Marko Šešo usvojena je Odluka o izvršenju Proračuna Grada Knina za
2020. godinu i čini sastavni dio ovog Zapisnika.
Točka 22.
Prijedlog Odluke o naknadi članovima Gradskog vijeća Grada Kina
Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za obavljanje poslova pročelnika
obrazložila je prijedlog. Zakonom o lokalnoj i područnoj samoupravi propisano je da član
predstavničkog tijela dužnost obavlja počasno i za to ne prima plaću te da ima pravo na
naknadu u skladu s odlukom predstavničkog tijela. Ovom odlukom utvrđuju se naknada
predsjedniku i potpredsjednicima i članovima Gradskog vijeća Grada Knina.
Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za financije i proračun nisu imali
primjedbi.
Većinom glasova za (8), šest glasova protiv (6) Marija Ćurić, Marko Šešo, Goran
Mrnjavac, Nenad Tisaj, Marko Sinobad i Marko Vujasinović, nitko suzdržan, usvojena
jeOdluka o naknadi članovima Gradskog vijeća Grada Knina i čini sastavni dio ovog
Zapisnika.
Točka 23.
Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Knina za 2020.
godinu redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom
vijeću Grada Knina i članovima Gradskog vijeća Grada Knina izabranih
s liste grupe birača
Sanda Petrović Brnić, službenica ovlašten za obavljanje poslova pročelnika
obrazložila je prijedlog. Odlukom se određuje redovito godišnje financiranje političkih
stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću i članova Gradskog vijeća. Pravo na redovito
godišnje financiranje iz sredstava Proračuna imaju političke stranke koje su prema konačnim
rezultatima izbora dobile mjesto u Gradskom vijeću, kao i članovi izabrani s liste grupe
birača. U proračunu se osiguravaju sredstva u iznosu od 65.100,00 kuna.
Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za financije i proračun nisu imali
primjedbi.
Rasprave nije bilo.
Većinom glasova za (15), nitko protiv i jedan glas suzdržan (1) Marija Ćurić usvojena
je odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Knina za 2020. godinu redovito
godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Gada Knina i
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članovima Gradskog vijeća Grada Knina izabranih s liste grupe birača i čini sastavni dio ovog
Zapisnika.
Točka 24.
Prijedlog Odluke o određivanju nagrade za rad članovima Vijeća srpske nacionalne
manjine Grada Knina za 2020. godinu
Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za obavljanje poslove pročelnika
obrazložila je prijedlog. Ovom odlukom se određuje pravo na nagradu za rad članovima
Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Knina. Vijeće broji 15 članova koji imaju pravo na
mjesečnu naknadu za rad u iznosu od 27% od iznosa naknade koju ostvaruju članovi
Gradskog vijeća, a predsjednik i zamjenik predsjednika imaju pravo na mejseču nagardu za
radu u iznosu od 27% od iznosa naknade koju ostvaruju predsjednik odnosno zamjenik u
Gradskom vijeću Grada Knina. Sredstva su predviđena u proračunu Grada Knina za 2020.
godinu.
Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za financije i proračun nisu imali
primjedbi.
Rasprave nije bilo.
Većinom glasova za (13), nitko protiv i jedan glas suzdržan (1) Marija Ćurić usvojena
je Odluka o određivanju nagrade za rad članovima Vijeća srpske nacionalne manjine Grada
Knina za 2020. godinu.
Točka 25.
Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje mrtvozornika
za područje Grada Knina
Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za obavljanje poslova pročelnika
obrazložila je prijedlog. Zakonom o zdravstvenoj zaštiti propisano je da predstavničko tijelo
JLS imenuje potrebna broj doktora medicine odnosno drugih zdravstvenih radnika koji
utvrđuju nastup smrt, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove. Upravni
odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Šibensko-kninske županije izvijestio je Grad Knin da je u
pripremi imenovanje novih mrtvozornika i za područje Grad Knina, te je ovim zaključkom
predložen mrtvozornik za područje Grada Knina Miroslav Omčikus, dr. med. zaposlen u
Kninu, u Zavodu za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije.
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nije imao primjedbi.
Rasprave nije bilo.
Jednoglasno je usvojen prijedlog Zaključka o utvrđivanje prijedloga za imenovanje
mrtvozornika za područje Grada Knina i čini sastavni dio ovog Zapisnika.
Točka 26.
Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom redu
Ivica Brčina, službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika, obrazložio je
prijedlog. Gradsko vijeće je na 27. sjednici u rujnu 2019. godine donijelo Odluku o
komunalnom redu. Ured držane uprave Šibensko-kninske županije je u provođenju nadzora
zakonitosti općih akta utvrdilo da članak 20. Odluke kojim je propisano da za reklame
vlasnici odnosno korisnici plaćaju naknadu u skladu sa odlukom gradonačelnika treba
uskladiti s pravnim propisima. Stoga je potrebno ukinuti nužno plaćanje takve naknade.
Nadalje po uputi Ureda državne uprave propisana je ovlast komunalnog redara za naplatu
novčanih kazni na mjestu počinjenja prekršaja, potrebno ju je također uskladiti na način da se
novčana kazna može naplatiti na mjestu počinjenja prekršaja i to u visini polovice donje
propisane novčane kazne definirane za fizičke osobe i odgovornu osobu u pravnoj osobni,
pravne osobe i s njom izjednačene osobe.
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Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za financije i proračun nisu imali
primjedbi.
Vijećnica Marija Ćurić je rekla da koliko je shvatila da se više neće plaćati reklame na
privatnoj površini, a naplaćivanje kazni ostaje isto, moli objašnjenje jer nije joj jasno.
Pročelnik Ivica Brčina je rekao da će korisnici i dalje morati dobiti suglasnosti , ali se neće
naplaćivati. A što se tiče naplate kazne, komunalni redar na licu mjesta može naplatiti
polovicu donje kazne.
Jednoglasno je usvojena Odluka o izmjeni Odluke o komunalnim redu i čini sastavni
dio ovog Zapisnika.

-

-

-

Točka 27.
Vijećnička pitanja
Vijećnik Marinko Tokmakčija je upitao tko su sve članovi svih upravnih i nadzornih
vijeća i odbora ustanova u kojima je Grad vlasnik i iznos naknade ako je dobivaju
članovi, te moli ako je to moguće i za županijske ustanove, bar za one koje se nalaze
na području Grada Knina, u pisanom obliku do druge sjednice. Drugo se pitanje
odnosilo na splav koji se nalazi na Šimića vrelu, zašto tu stoji, splav je predviđen za
korištenje u turističke svrhe. Gradonačelnik je rekao da će se dostaviti u pisanim
obliku tko su članovi upravnih vijeća, ali da nema naknada za djelovanje u upravnim
vijećima gradskih ustanova. Što se tiče splava, trebao se repariti, očistiti, ali se ne
može spustiti u Krku jer su veliki nanosi pijeska. Čišćenje je skupo, ali kad se očisti
splav će se spustiti.
Vijećnik Josip Bebek je imao pitanje vezano za pse lutalice. Odgovorio je
gradonačelnik da svaki tjedan stigne račun od tvrtke Aseko koja zbrinjava pse.
Ogromni su računu, ali zbog nove zakonske regulative psi se moraju zbrinuti.
Donesena je odluka o kastriranju pasa i mačaka. Pročelnik je rekao da je nabavljen
uređaj za mirkočipiranje pasa. Poduzete su sve mjere.
Vijećnica Marija Ćurić je imala dva pitanja. Prvo pitanje se odnosilo na rezultate
analize lagune, da li su gotovi. Drugo pitanje odnosi se na reviziju Grada da li su
poduzete mjere i kakvi su rezultati. Gradonačelnik je odgovorio da su rezultati analize
lagune gotovi i bit će objavljeni. Što se tiče revizije kad budu gotovi rezultati bit će
objavljeni, ali je to skup i dugotrajan proces.

Završeno u 19.15 sati.
ZAPISNIK SASTAVILA
Lidija Ćurko

PREDSJEDNICA
Vedrana Požar, struč.spec.
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