GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/20-01/17
URBROJ: 2182/10-01-20-2
Knin, 22. rujna 2020.

ZAPISNIK
s 39. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina

Sjednica je održana dana 22. rujna 2020. godine (utorak), u Gradskoj vijećnici u Kninu, s
početkom u 15.30.
Sjednicu je otvorila i istom predsjedala 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
Davor Ilić

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

Na sjednici nisu bili nazočni vijećnici: Marinko Tokmakčija i Marko Šešo te je
Predsjednica utvrdila da je na sjednici, od ukupno 18, nazočno 16 vijećnika i da Vijeće ima
kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje odluka.
Vijećnik Nenad Tisaj je pitao za opravdanost izostanka dvojice nenazočnih vijećnika sa
sjednice, a Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova
pročelnice Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti je pojasnila da je
vijećnik Marinko Tokmakčija opravdao svoj izostanak, ali da to nije učinio vijećnik Marko Šešo.

Usvajanje zapisnika
Zapisnik s 35. sjednice Gradskog vijeća
Na ispravljeni zapisnik s 35. sjednice Gradskog vijeća primjedbu je imala vijećnica Marina
Krvavica, a odnosila se na to da u dijelu vijećničkih pitanja nije naveden dio njenog obrazlaganja u

svezi razine studija Upravljanje gradom, kao ni određene tvrdnje nje i gradonačelnika u svezi
nadležnosti odlučivanja o razini studija.
Zapisnik je usvojen većinom glasova, 10 „za“, 2 „protiv“ (Krvavica, Ćurić) i 4 „suzdržana“
(Tisaj, Marić, Deronja, Grizelj).
Zapisnik s 36. sjednice Gradskog vijeća
Vijećnik Josip Bebek je pitao treba li u zapisniku biti navedeno sve što se izrekne na
sjednici, a Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnice
je pozivajući se na odredbe članka Poslovnika Gradskog vijeća pojasnila da se o radu sjednice vodi
skraćeni zapisnik i da se sjednice tonski snimaju te da vijećnici imaju mogućnost saslušati isti te da
odnedavno postoje i videozapisi sjednica.
Na zapisnik s 36. sjednice Gradskog vijeća nije bilo primjedbi te je isti usvojen većinom
glasova, 12 „za“, 3 „protiv“ (Krvavica, Ćurić, Tisaj) i 1 „suzdržan“ (Marić).
Zapisnik s 37. sjednice Gradskog vijeća
Na zapisnik s 37. sjednice Gradskog vijeća nije bilo primjedbi te je isti usvojen većinom
glasova 12 „za“, 2 „protiv“ (Krvavica, Ćurić) i 2 „suzdržana“ (Tisaj, Marić).
Zapisnik s 38. sjednice Gradskog vijeća
Vijećnica Marija Ćurić je ukazala da je iz zapisnika svih ranijih saziva Gradskog vijeća
vidljivo kako su glasovali vijećnici, tj. tko je od vijećnika za pojedinu točku glasovao „za“,
„protiv“ ili „suzdržano“, a da to nije vidljivo iz sadašnjih zapisnika što je razlog njenog ne
prihvaćanja istih. Nadalje, uputila je primjedbu Predsjednici jer još nije dobila pisani odgovor
direktora poduzeća Upravitelj-Knin na pitanje postavljeno na 38. sjednici.
Vijećnica Marina Krvavica je imala primjedbu na točku 6. zapisnika jer je izostavljen njen
komentar kojim je ukazala na nedostatak u provedbi natječaja za ravnatelja Kninskog muzeja
odnosno da iz priložene dokumentacije u prijavi sadašnjeg ravnatelja proizlazi da isti nije
udovoljio uvjetima natječaja. Nadalje, vijećnica se složila da u zapisniku ne treba biti navedeno
sve od riječi do riječi, ali da smisao rečenog na sjednici treba biti naveden.
Zapisnik je usvojen većinom glasova, 10 „za“, 2 „protiv“ (Krvavica, Ćurić) i 4 „suzdržana“
(Tisaj, Marić, Grizelj, Mrnjavac).
Utvrđivanje dnevnog reda
Predsjednica je predložila dopunu dnevnog reda s točkom „Prijedlog Odluke o izmjenama i
dopunama Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Knina“, koja bi u dnevnom redu
bila točka pod rednim brojem 24., a dosadašnja predložena točka 24. postala bi točka 25.
Prijedlog je usvojen većinom glasova, 14 „za“, 1 „protiv“ (Ćurić) i 1 „suzdržan“
(Krvavica).
Vijećnik Nenad Tisaj je predložio da se s predloženog dnevnog reda povuče točka 18. jer
smatra da gradonačelnik na nezakonit način pokušava ustrojiti novo radno mjesto budući se isto
ustrojava pravilnikom te dodao da će u slučaju odbijanja njegovog prijedloga Klub HDZ-a
glasovati protiv.
Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnice je
naglasila da se ne radi o nikakvoj nezakonitosti nego o donošenju predložene Odluke iz
nadležnosti Gradskog vijeća bez koje ustrojavanje radnog mjesta nema svrhe, a da je ustrojavanje
novog radnog mjesta u Pravilniku o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Knina i za koje se
ukazala potreba, u nadležnosti gradonačelnika te da je postupak u tijeku.
Vijećnik Nenad Tisaj se nije složio s pojašnjenjem i prokomentirao da se u gradskoj upravi
ranije provodila racionalizacija i smanjenje broja zaposlenih, a da sada postoji potreba za
ustrojavanjem novih radnih mjesta.
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Predsjednica je dopunjeni dnevni red dala na glasovanje i konstatirala da je većinom
glasova, 10 „za“ i 6 „protiv“ (Tisaj, Marić, Grizelj, Mrnjavac, Krvavica, Ćurić) usvojen sljedeći:

DNEVNI

RED

1. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna (IV) Generalnog urbanističkog plana
Grada Knina
Izvjestitelj: Ivica Brčina, službenik ovlašten za privremeno obavljanje poslova pročelnika
Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša
2. Izvješće o radu s financijskim izvješćem za 2019. godinu Komunalnog poduzeća d.o.o.
Knin
Izvjestitelj: Damir Velić, direktor Komunalnog poduzeća d.o.o. Knin
3. Polugodišnje izvješće o izvršenju Programa javnih potreba udruga civilnog društva na
području Grada Knina za period siječanj-lipanj 2020. godine
Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova
pročelnice Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti
4. Polugodišnje izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Grada
Knina za period siječanj-lipanj 2020. godine
Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova
pročelnice Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti
5. Polugodišnje izvješće o izvršenju Programa socijalnih davanja na području Grada Knina
za period siječanj-lipanj 2020. godine
Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova
pročelnice Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti
6. Polugodišnje izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Grada
Knina za period siječanj-lipanj 2020. godine
Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova
pročelnice Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti
7. Polugodišnje izvješće o izvršenju Programa Općih javnih potreba u predškolskom
odgoju, školstvu i visokom obrazovanju na području Grada Knina za period siječanjlipanj 2020. godine
Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova
pročelnice Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti
8. Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Knina za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020.
godine
Izvjestiteljica: Kristina Perić, zamjenica gradonačelnika
9. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala Grada Knina za
razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine
Izvjestiteljica: Kristina Perić, zamjenica gradonačelnika
10. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe Grada Knina za razdoblje od 01. siječnja do 30.
lipnja 2020. godine
Izvjestiteljica: Kristina Perić, zamjenica gradonačelnika
11. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima Grada Knina za razdoblje od 01.
siječnja do 30. lipnja 2020. godine
Izvjestiteljica: Kristina Perić, zamjenica gradonačelnika
12. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Knina za razdoblje siječanj-lipanj 2020. godine
Izvjestitelj: dr. sc. Marko Jelić, gradonačelnik Grada Knina
13. Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Knina za 2020.
godinu
Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova
pročelnice Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti
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14. Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u sportu na području Grada Knina za 2020.
godinu
Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova
pročelnice Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti
15. Prijedlog Izmjena II 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
16. Prijedlog Izmjena i dopuna II 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
17. Prijedlog IV. izmjena i dopuna Proračuna Grada Knina za 2020. godinu
Izvjestiteljica: Kristina Perić, zamjenica gradonačelnika
18. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za izračun plaće
službenika i namještenika upravnih tijela Grada Knina
Izvjestiteljica: Kristina Perić, zamjenica gradonačelnika
19. Prijedlog Odluke o prijedlogu izbora članova Nadzornog odbora trgovačkog društva
Čistoća i zelenilo d.o.o. za obavljanje određenih komunalnih i ostalih djelatnosti
Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova
pročelnice Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti
20. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete obavljanja
dimnjačarskih poslova na području Grada Knina
Izvjestitelj: Ivica Brčina, službenik ovlašten za privremeno obavljanje poslova pročelnika
Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša
21. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete usluge javnih tržnica
na malo
Izvjestitelj: Ivica Brčina, službenik ovlašten za privremeno obavljanje poslova pročelnika
Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša
22. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke grobljanskih
usluga
Izvjestitelj: Ivica Brčina, službenik ovlašten za privremeno obavljanje poslova pročelnika
Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša
23. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne
usluge prijevoza putnika
Izvjestitelj: Ivica Brčina, službenik ovlašten za privremeno obavljanje poslova pročelnika
Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša
24. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne vatrogasne
postrojbe Grada Knina
Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova
pročelnice Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti
25. Vijećnička pitanja
Točka 1.
Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna (IV)
Generalnog urbanističkog plana Grada Knina
Službenik ovlašten za privremeno obavljanje poslova pročelnika Ivica Brčina je pojasnio
postupak izrade predložene Odluke te naveo da su Izmjene i dopune (IV) Generalnog
urbanističkog plana obuhvaćale redefiniranje namjene u određenim zonama radi omogućavanja
realizacije dodatnih sadržaja, promjenu uvjeta smještaja objekata, prenamjenu zemljišta u
privatnom vlasništvu koje nije bilo privedeno prethodno definiranoj namjeni, usklađivanje s
dokumentima prostornog uređenja šireg područja i zakonskom regulativom iz područja prostornog
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planiranja, graditeljstva i zaštite okoliša, otklanjanje nepreciznosti i/ili međusobnih neusklađenosti
tekstualnog i grafičkog dijela plana, korekciju plana zbog stavljanja provedbenih planova izvan
snage i izradu pročišćenog teksta plana. U nastavku je pojasnio predložene izmjene i dopune GUP
Grada Knina i dodao da je pribavljeno pozitivno mišljenje JU Zavoda za prostorno uređenje
Šibensko-kninske županije o usklađenosti Izmjena i dopuna (IV) Generalnog urbanističkog plana
Grada Knina s Prostornom planom Šibensko-kninske županije.
Predsjednica je konstatirala da Odbor za Statut, Poslovnik i propise nije imao primjedbi
na prijedlog te je otvorila raspravu.
Vijećnica Marija Ćurić je pitala za cijenu elaborata i je li plaćanje izvršeno, a službenik
ovlašten za privremeno obavljanje poslova pročelnika Ivica Brčina je odgovorio da će se plaćanje
vršiti u fazama ovisno o fakturama izrađivača za svaki izrađeni dio plana te dodao da će provjeriti
tijekom sjednice točan iznos jer nije siguran je li cijena plana 60.000 ili 80.000 kuna. Na
ponovljeno pitanje zamjenica gradonačelnika Kristina Perić je odgovorila da će se provjeriti iznos.
Vijećnik Nenad Tisaj je pitao za broj osoba koje su podnijele zahtjev za prenamjenu
zemljišta iz poljoprivrednog u građevinsko i je li predloženim GUP-om određeno novo mjesto za
pročistač.
Pročelnik Ivica Brčina je rekao da ne zna točan broj, ali da su u elaboratu objavljenom na
službenoj internetskoj stranici Grada Knina, navedeni svi podnositelji zahtjeva te je ponudio
vijećniku Tisaju da mu dostavi popis na što je vijećnik rekao da ne treba. Nadalje je rekao da ovim
GUP-om ne može biti predviđeno novo mjesto za pročistač jer se potencijalna lokacija prvo mora
odrediti u prostornom planu Županije nakon čega se prostorni plan Grada Knina usklađuje sa
županijskim i da je o mogućnosti utvrđivanja nove lokacije pročistača upoznata Županija.
Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o donošenju Izmjena i dopuna (IV) Generalnog
urbanističkog plana Grada Knina donesena većinom glasova, 9 „za“, 2 „protiv“ (Krvavica, Ćurić) i
5 „suzdržanih“ (Tisaj, Marić, Deronja, Grizelj, Mrnjavac) i sastavni je dio Zapisnika.
Točka 2.
Izvješće o radu s financijskim izvješćem za 2019. godinu
Komunalnog poduzeća d.o.o. Knin
Direktor Komunalnog poduzeća d.o.o. Knin Damir Velić, je rekao da je u 2019. godini
Komunalno poduzeće poslovalo s gubitkom od 372.000,00 kuna zbog povećanih troškova Uređaja
za pročišćavanje otpadnih voda i smanjenja potrošnje vode te da nema razloga za brigu jer je
planirana dokapitalizacija u iznosu od 370.000 kuna i da je zadržana dobit od oko 500.000 kuna.
Nadalje je rekao da je ukupno isknjiženo otpisanih nenaplativih potraživanja od građana u iznosu
od 8 milijuna kuna i u nastavku je ukratko naveo projekte i aktivnosti koje je Poduzeće provelo
tijekom prošle godine naglasivši problem oko pročistača.
Predsjednica je konstatirala da Odbor za Statut, Poslovnik i propise te Odbor za financije i
proračun nisu imali primjedbi na prijedlog te je otvorila raspravu.
Vijećnik Nenad Tisaj se referirao na navedeni gubitak u poslovanju te rekao da je
pročistač bio u probnom radu od 1. listopada 2018. do ožujka 2020. godine i da je, koliko mu je
poznato, nastale troškove plaćao izvođač radova, da u izvješću nije navedena nabavka vozila,
lizing, osiguranje i dr., da je trošak osoblja povećan za oko 655.000 kuna te je pitao za broj
zaposlenih u poduzeću. Rekao je da su se nadležne službe složile da pročistač krene u rad, ali da to
koči Grad Knin pored garancije od 10 godina jer se boji onečišćenja, a da je na tematskoj sjednici
u svezi pročistača rečeno da ukoliko pročistač ne bude funkcionirao da je izvođač dužan izgraditi
novi o svom trošku te je rekao da ukoliko sve propadne da će Grad Knin biti dužan nadoknaditi
sve novce. Pitao je za razlog loše opskrbe vode u naselju Medići, iako je isto spojeno na gradsku
vodoopskrbu te razlog i po čijem odobrenju im se ne ispostavljaju računi za tu uslugu, tko je
sufinancirao investicije po provedenim projektima i zašto je tvornici DIV zbog jednog neplaćenog
računa isključena voda.
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Zamjenik gradonačelnika Marijo Ćaćić je rekao da je vijećnik Tisaj iznio netočne
informacije u svezi uređaja za pročišćavanje te je u nastavku pojasnio da je ugovorom definirano
da se pročistač projektira za rad na 50 godina, a da bi prema izvršenoj procjeni nadzora uređaj
mogao biti funkcionalan samo 2-3 godine i da su zbog toga od strane Grada angažirani top hrvatski
stručnjaci da procjene geomehaniku projekta i betonske konstrukcije. Da je Grad po dobivenim
studijama u kojima je utvrđeno da uređaj tone, kliže i puca i da nije smio biti izgrađen na takvom
terenu, podnio zahtjev za poništenje uporabne dozvole za isti te da je nadležno ministarstvo
graditeljstva prihvatilo razloge iz zahtjeva i poništilo uporabnu dozvolu. Naglasio je da je jedini
način da Grad prihvatiti uređaj taj da isti zadovoljava sve uvjete. U odnosu na ponuđenu garanciju
zamjenik gradonačelnika Ćaćić je pojasnio da se radi o 3 godine garancije plus dodatnih 7 godina,
ali da nije definirano na koji način aktivirati garanciju. Dodao je da je uređaj već sad nakrivljen i
da gubi funkcionalnost te da ako mjesečno tone 1-2 milimetra neće moći raditi 50 godina. Pitao je
vijećnika Tisaja bi li on bio spreman prihvatiti projekt od 10 milijuna eura i rizik da odgovara i ide
u zatvor ako uređaj prestane raditi za 2 godine. Na kraju je dodao da bi prihvaćanjem uređaja došlo
do povećanja cijene vode za građane i to 11 kuna po kubiku, a da su to operativni troškovi koje je
pokrilo Komunalno poduzeće, koje će zbog ne dobivanja uporabne dozvole biti dužan nadoknaditi
izvođač radova.
Vijećnik Nenad Tisaj je u svezi pritužbi iz naselja Medići da se septičke jame prazne
uokolo dodatno pitao direktora Velića kako misli riješiti taj problem.
Direktor Komunalnog poduzeća Damir Velić je rekao da je tvornica DIV, kao i svi drugi
u ovom gradu, dužna plaćati vodu i dodao da nije točno da se radi o jednom računu i jednom
mjesecu te da se to može dokumentirati i izvršiti uvid u isto. Dodao je da je tvornica DIV
prethodno upozorena dva puta i da su dva puta prekršili ostavljeni im rok za plaćanje, a da je na
isporučenu vodu Komunalno poduzeće platilo porez i izdvojilo naknadu za vodu. Dalje je rekao da
je u konsolidiranom izvješću tvornica DIV objavila dobit od 78 milijuna kuna, a da ovom gradu
neće da plati isporučenu vodu te da se od strane tvornice zaposlenike Komunalnog poduzeća
ometa u njihovom radu i ne dozvoljava im se pristup vodomjerilima, zbog čega je morala
intervenirati i policija. Na pitanje u svezi naselja Medići direktor je odgovorio da je naselje po
projektu priključeno na gradsku vodoopskrbu i da su u tijeku postavljanja vodomjerila, a da
poduzeće septičke jame prazni temeljem podnesenih zahtjeva.
Vijećnica Maja Deronja je napustila sjednicu i na istoj je ostalo 15 vijećnika.
Gradonačelnik Marko Jelić (dalje u tekstu: gradonačelnik) je rekao da će se cijena vode
morati povećati jer se neće moći održivo gospodariti sustavom pročistača, pod uvjetom da bude
preuzet ovakav kakav jeste, te je naveo da odvoz samo jednog kamiona mulja s pročistača iznosi
25.000 - 30.000 kuna, da na održavanju uređaja rade četiri osobe i da Komunalno poduzeće
pokriva ogromne troškove za koje nije odgovorno, da je pročistač tehnološki dobro osmišljen, ali
da je nažalost napravljen na krivom mjestu i da u slučaju pucanja uređaja izvođač radova neće
napraviti novi o svome trošku. Rekao je da preuzimanjem takvog pročistača nitko ne želi sebe
dovesti u situaciju da završi u zatvoru i dodao da je zbog slične situacije jedan gradonačelnik u
pritvoru i pod istragom USKOK-a. U svezi spajanja naselja Medići na sustav vodoopskrbe
gradonačelnik je rekao da iako poduzeće ima gubitak, ali ne svojom krivnjom već zbog radova na
terenu to ne može biti razlog da se naselje ostavi bez vode. U svezi drugog pročistača u naselju
Golubić gradonačelnik je rekao da je isti nefunkcionalan i da je pri kraju projekt za gradnju novog
pročistača s biljnom razinom pročišćavanja koji će sufinancirati Hrvatske vode.
Vijećnik Nenad Tisaj nije bio zadovoljan dobivenim odgovorima.
Vijećnica Marija Ćurić je rekla da joj je zasmetalo to što je direktor Velić u svome
izlaganju rekao: „nismo poslovali s dobiti i hvala bogu jer bi morali plaćati porez što nam nije u
interesu“, a da pri tome postoje neplaćena potraživanja od tvornice DIV i bolnice te ga je pitala za
ime i prezime osobe ili naziv institucije od koje dobio nalog da preuzme pročistač u probni rad.
Direktor Damir Velić je pojasnio da poduzeće ima zadržanu dobit i da je u ovoj godini
planirana dokapitalizacija i da je bolje da je napravljeno to nego da je plaćen porez te je rekao da je
za sva potraživanja od DIV-a i bolnice uredno plaćen porez. Na pitanje o preuzimanju pročistača u
probni rad direktor je odgovorio da je isti preuzet temeljem ugovora.
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Zamjenik gradonačelnika Marijo Ćaćić je pojasnio da je temeljem ugovora potpisanog od
strane Grada Knina, dana 6. studenog 2009. godine, Grad bio obvezan po dobivanju uporabne
dozvole preuzeti uređaj i da pored toga što je uporabna dozvola poništena Grad mora snositi
troškove dok se ne riješi cjelokupna procedura.
Vijećnica Marija Ćurić je konstatirala da odgovornost za uređaj jednako snose i osobe
koje su ranije potpisale ugovor i osobe koje su kasnije ugovor prihvatili kao takav, a zamjenik
gradonačelnika Ćaćić je rekao da ako Grad Knin potpiše neki ugovor onda i sve naredne vlasti
moraju provoditi te ugovorne obveze.
Vijećnik Robert Marić se također osvrnuo na izlaganje direktora u svezi plaćanja poreza i
komentirao da je ista u koliziji s izvješćem sada bivše direktorice poduzeća Čistoća i zelenilo.
Izvješće o radu s financijskim izvješćem za 2019. godinu Komunalnog poduzeća d.o.o.
Knin usvojeno je većinom glasova, 9 „za“, 4 „protiv“ (Tisaj, Grizelj, Mrnjavac, Ćurić) i 2
„suzdržana“ (Krvavica, Marić), što će se utvrditi Zaključkom koji je zajedno s Izvješćem sastavni
dio Zapisnika.
Točka 3.
Polugodišnje izvješće o izvršenju Programa javnih potreba udruga civilnog društva
na području Grada Knina za period siječanj-lipanj 2020. godine
Službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnice Sanda Petrović Brnić je
izvijestila da je ovim Programom od ukupno planiranih 881.000,00 kuna u periodu siječanj-lipanj
2020. godine za realizaciju programskih aktivnosti udruga utrošeno 571.000,00 kuna te je u
nastavku pojasnila realizaciju aktivnosti po udrugama.
Predsjednica je konstatirala da Odbor za Statut, Poslovnik i propise te Odbor za financije i
proračun nisu imali primjedbi na Izvješće te kako nije bilo rasprave isto je dala na glasovanje.
Polugodišnje izvješće o izvršenju Programa javnih potreba udruga civilnog društva na
području Grada Knina za period siječanj-lipanj 2020. godine usvojeno je većinom glasova, 9 „za“,
1 „protiv“ (Ćurić) i 5 „suzdržanih“ (Tisaj, Marić, Grizelj, Mrnjavac, Krvavica), što će se utvrditi
Zaključkom koji je zajedno s Izvješćem sastavni dio Zapisnika.
Točka 4.
Polugodišnje izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi
na području Grada Knina za period siječanj-lipanj 2020. godine
Službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnice Sanda Petrović Brnić je
izvijestila da je ovim Programom od ukupno planiranih 1.975.000,00 kuna u periodu siječanjlipanj 2020. godine za realizaciju malobrojnih kulturnih događanja, kao posljedice pandemije
izazvane Covidom-19, utrošeno samo 370.177,10 kuna te je u nastavku pojasnila realizirane
aktivnosti.
Na sjednici je nazočno 14 vijećnika (izašla vijećnica Ćurić).
Predsjednica je konstatirala da Odbor za Statut, Poslovnik i propise te Odbor za financije i
proračun nisu imali primjedbi na Izvješće te kako nije bilo rasprave isto je dala na glasovanje.
Polugodišnje izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Grada
Knina za period siječanj-lipanj 2020. godine usvojeno je većinom glasova, 9 „za“ i 5 „suzdržanih“
(Tisaj, Marić, Grizelj, Mrnjavac, Krvavica), što će se utvrditi Zaključkom koji je zajedno s
Izvješćem sastavni dio Zapisnika.
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Točka 5.
Polugodišnje izvješće o izvršenju Programa socijalnih davanja
na području Grada Knina za period siječanj-lipanj 2020. godine
Službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnice Sanda Petrović Brnić je
izvijestila da je ovim Programom od ukupno planiranih 2.973.000,00 kuna u periodu siječanjlipanj 2020. godine kroz razne oblike pomoći utrošeno 517.702,73 kuna te ih je u nastavku navela.
Na sjednici je nazočno 14 vijećnika (vratila se vijećnica Ćurić, a izašao vijećnik Mrnjavac).
Predsjednica je konstatirala da Odbor za Statut, Poslovnik i propise te Odbor za financije i
proračun nisu imali primjedbi na Izvješće te kako nije bilo rasprave isto je dala na glasovanje.
Polugodišnje izvješće o izvršenju Programa socijalnih davanja na području Grada Knina za
period siječanj-lipanj 2020. godine usvojeno je većinom glasova, 9 „za“, 1 „protiv“ (Ćurić) i 4
„suzdržana“ (Tisaj, Marić, Grizelj, Krvavica), što će se utvrditi Zaključkom koji je zajedno s
Izvješćem sastavni dio Zapisnika.
Točka 6.
Polugodišnje izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu
na području Grada Knina za period siječanj-lipanj 2020. godine
Službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnice Sanda Petrović Brnić je
izvijestila da je ovim Programom od ukupno planiranih 1.192.000,00 kuna u periodu siječanj-lipanj
2020. godine realizirano 979.717,00 kuna te je u nastavku navela provedene aktivnosti.
Predsjednica je konstatirala da Odbor za Statut, Poslovnik i propise te Odbor za financije i
proračun nisu imali primjedbi na prijedlog te je otvorila raspravu.
Vijećnik Davor Ilić je pročitao točku 3. Programa javnih potreba u sportu na području
Grada Knina za 2020. godinu i pitao imaju li vijećnici ovlast sa zaključkom gradonačelnika te je
rekao da ima primjedbu na način dodjele sredstava i pitao kako se ista dodjeljuju. Također je rekao
je da smatra da Grad ne bi trebao davati sredstva za sportske aktivnosti kojima se ne može baviti u
Kninu spomenuvši pritom skijaški klub.
Pročelnica Sanda Petrović Brnić je pojasnila da Zajednica sportova Grada Knina dostavlja
prijedlog Gradu Kninu za dodjelu sredstava sportskim udrugama temeljem kojeg gradonačelnik
donosi zaključak o dodjeli sredstava i da nakon toga Grad zaključuje ugovor sa Zajednicom
sportova koja onda zaključuje ugovor sa sportskim udrugama. Dodala je da to što neki sport nije
uobičajen na ovom području nije razlog da se ne pomogne u razvoju istoga.
Vijećnik Davor Ilić je rekao da bi Gradskom vijeću, ako se od njega očekuje usvajanje
izvješća, trebali biti predočeni razlozi raspodjele financijskih sredstava po pojedinim sportskim
udrugama.
Gradonačelnik je dodatno pojasnio da zaključak donosi po dobivenom prijedlogu Zajednice
sportova i da se ne miješa u raspodjelu sredstava jer vjeruje da Povjerenstvo od sedam članova
savjesno donosi odluku. Naglasio je da se iz Proračuna izdvaja 3-4 puta više sredstava za sport u
odnosu na 2017. godinu i da bi svi u gradu trebali biti zadovoljni postignutim rezultatima naših
sportaša.
Na sjednici je nazočno 15 vijećnika.
Polugodišnje izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Grada
Knina za period siječanj-lipanj 2020. godine usvojeno je većinom glasova, 9 „za“, 1 „protiv“
(Ćurić) i 5 „suzdržanih“ (Tisaj, Marić, Grizelj, Mrnjavac, Krvavica), što će se utvrditi Zaključkom
koji je zajedno s Izvješćem sastavni dio Zapisnika.
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Točka 7.
Polugodišnje izvješće o izvršenju Programa Općih javnih potreba u predškolskom
odgoju, školstvu i visokom obrazovanju na području Grada Knina
za period siječanj-lipanj 2020. godine
Službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnice Sanda Petrović Brnić je
izvijestila da je ovim Programom od ukupno planiranih 1.045.000,00. kuna u periodu siječanjlipanj 2020. godine realizirano 156.791,38 kuna te je u nastavku navela provedene aktivnosti.
Predsjednica je konstatirala da Odbor za Statut, Poslovnik i propise te Odbor za financije i
proračun nisu imali primjedbi na prijedlog te je otvorila raspravu.
Vijećnica Marina Krvavica je pitala je li dobro čula i razumjela da je pročelnica u svome
izlaganju spomenula poslijediplomski specijalistički studij, što je službenica ovlaštena za
privremeno obavljanje poslova pročelnice Sanda Petrović Brnić potvrdila.
Vijećnica Marina Krvavica je pitala gradonačelnika zašto je lagao da se radi o diplomskom
specijalističkom studiju, a gradonačelnik joj je odgovorio da nije lagao već da se radi o lapsusu, na
što je vijećnica Krvavica pitala o čijem lapsusu se radi. Službenica ovlaštena za privremeno
obavljanje poslova pročelnice Sanda Petrović Brnić je rekla da je ona pisala predmetno Izvješće i
te se ispričala za lapsus.
Vijećnik Nenad Tisaj se složio s vijećnicom Krvavicom da je gradonačelnik lagao te je
tražio pojašnjenje u svezi pomoći Veleučilištu „Marko Marulić“ u Kninu u provedbi projekta za
proizvodnju sira u iznosu od 30.000,00 kuna.
Gradonačelnik je još jednom ponovio da nije lagao jer cijelo vrijeme govori o diplomskom
studiju i da ni u jednom trenutku nije govorio o poslijediplomskom studiju. Nadalje je odgovorio
da Veleučilište više od desetljeća radi na raznim sirevima i da je upravo pod aktivnošću vijećnice
Krvavice naš izvorni proizvod sir iz mišine je zaštićen kao kulturno dobro RH te da ne vidi ništa
sporno u dodjeli pomoći kninskom Veleučilištu.
Polugodišnje izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju,
školstvu i visokom obrazovanju na području Grada Knina za period siječanj-lipanj 2020. godine
usvojeno je većinom glasova, 9 „za“, 2 „protiv“ (Ćurić, Krvavica) i 4 „suzdržana“ (Tisaj, Marić,
Grizelj, Mrnjavac), što će se utvrditi Zaključkom koji je zajedno s Izvješćem sastavni dio
Zapisnika.
Nakon kratke stanke, koju je tražio Klub nezavisnih vijećnika, sjednica je nastavljena u
17.50.
Točka 8.
Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Knina za razdoblje
od 1.1.2020. do 30.6.2020. godine
Zamjenica gradonačelnika Kristina Perić je rekla da su prethodno izložena i usvojena
izvješća sastavni dio ovog Izvještaja i da je većina planiranih aktivnosti po programima Grada
izvršena te da obrazloženje Izvještaja sadrži i izvješća proračunskih korisnika pojasnivši da je u
odnosu na planirane prihode i rashode bilo odstupanja kod dvije ustanove, tj. da je u vrtiću Cvrčak
ostvaren manjak prihoda jer isti nije radio određeni period ubog pandemije Covid-19, a da je
kninski muzej ostvario povećanje prihoda od povećanog broja prodanih karata. Dalje je rekla da je
u periodu siječanj - lipanj 2020. godine došlo do smanjenja prihoda u iznosu od 654.297,19 kuna
zbog poduzimanja određenih mjera Grada uslijed pandemije Covid-19 tj. oslobađanja poduzetnika
od plaćanja komunalne naknade, zakupa javnih površina i slično te je ukratko pojasnila stavke koje
su se odnosile na planirane prihode i rashode i započete aktivnosti Grada u prvoj polovini tekuće
godine.
Vijećnica Marija Ćurić je pitala u što su konkretno utrošena sredstva iz stavke „održavanje
objekata, uređaja i opreme“ u iznosu od 730.000 kuna i stavke „razne intelektualne usluge u iznosu
od 365.000 kuna te je tražila da se navedu bar po tri izvršene aktivnosti iz navedenih stavki.
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Zamjenica gradonačelnika Kristina Perić je odgovorila da se prva stavka odnosi na
održavanje objekata u vlasništvu Grada Knina i poslovnih prostora, priključaka električne energije,
obnovu krovišta, fasada, stolarije i slično, a da se druga stavka odnosi na izradu elaborata,
projektne dokumentacije i slično.
Predsjednica je konstatirala da Odbor za financije i proračun nije imao primjedbi na
prijedlog.
Na sjednici je nazočno 14 vijećnika (izašao vijećnik Bebek).
Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Knina za razdoblje od 1.1.2020. do 30.6.2020. godine
usvojeno je većinom glasova, 8 „za“, 2 „protiv“ (Ćurić, Krvavica) i 4 „suzdržana“ (Tisaj, Marić,
Grizelj, Mrnjavac), što će se utvrditi Zaključkom koji je zajedno s Izvještajem sastavni dio
Zapisnika.
Točka 9.
Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala Grada Knina
za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine
Zamjenica gradonačelnika Kristina Perić je rekla da se Grad Knin u izvještajnom razdoblju
nije zaduživao na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, ali da su realizirane obveze po
preuzetim kreditnim zaduženjima iz prethodnih razdoblja za projekt Modernizacija sustava javne
rasvjete u Gradu Kninu, temeljem ugovora o kreditu kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak.
Predsjednica je konstatirala da Odbor za Statut, Poslovnik i propise te Odbor za financije i
proračun nisu imali primjedbi na prijedlog te kako nije bilo rasprave isto je dao na glasovanje.
Na sjednici je nazočno 15 vijećnika.
Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala Grada Knina za
razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine usvojen je većinom glasova, 9 „za“, 1 „protiv“
(Ćurić) i 5 „suzdržanih“ (Tisaj, Marić, Grizelj, Mrnjavac, Krvavica), što će se utvrditi Zaključkom
koji je zajedno s Izvješćem sastavni dio Zapisnika.
Točka 10.
Izvještaj o korištenju proračunske zalihe Grada Knina
za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine
Zamjenica gradonačelnika Kristina Perić je izvijestila da se u izvještajnom razdoblju nisu
trošila sredstava proračunske zalihe Grada Knina.
Predsjednica je konstatirala da Odbor za Statut, Poslovnik i propise te Odbor za financije i
proračun nisu imali primjedbi na prijedlog te kako nije bilo rasprave isto je dao na glasovanje.
Izvještaj o korištenju proračunske zalihe Grada Knina za razdoblje od 1. siječnja do 30.
lipnja 2020. godine usvojen je većinom glasova, 9 „za“, 1 „protiv“ (Ćurić) i 5 „suzdržanih“ (Tisaj,
Marić, Grizelj, Mrnjavac, Krvavica), što će se utvrditi Zaključkom koji je zajedno s Izvješćem
sastavni dio Zapisnika.
Točka 11.
Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima Grada Knina
za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine
Zamjenica gradonačelnika Kristina Perić je izvijestila da Grad Knin u izvještajnom
razdoblju nije davao jamstva niti imao izdataka po istom osnovu.
Predsjednica je konstatirala da Odbor za Statut, Poslovnik i propise te Odbor za financije i
proračun nisu imali primjedbi na prijedlog te kako nije bilo rasprave isto je dao na glasovanje.
Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima Grada Knina za razdoblje od 1.
siječnja do 30. lipnja 2020. godine usvojen je većinom glasova, 9 „za“, 1 „protiv“ (Ćurić) i 5
„suzdržanih“ (Tisaj, Marić, Grizelj, Mrnjavac, Krvavica), što će se utvrditi Zaključkom koji je
zajedno s Izvješćem sastavni dio Zapisnika.
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Točka 12.
Izvješće o radu gradonačelnika Grada Knina za razdoblje siječanj-lipanj 2020. godine
Gradonačelnik je podnoseći izvješće naveo najvažnije aktivnosti koje su obavljala tri
upravna odjela Grada Knina te infrastrukturne projekte koji su se odvijali u razdoblju siječanj lipanj 2020. godine. Posebno se osvrnuo na aktivnosti i projekte koji su se odnosili na ugovor s
HBOR-om za modernizaciju javne rasvjete, potpore u gospodarstvu, pomoć poslovnim subjektima
uslijed epidemije uzrokovane Covidom-19, projekt razvoja infrastrukture poduzetničkog centra
(Kninjanka), projekt sportsko rekreacijske zone Marunuša i izgradnje javne rasvjete uz Krku,
ugovor za dodjelu bespovratnih sredstava za novi informacijsko-inovacijski inkubator tj.
rekonstrukciju i opremanje Stojne kuće, pripremu dokumentacije za razne projekte, izgradnju
mrtvačnice, projekt wifi for you, održavanje nerazvrstanih cesta, projekt nabavke vozila za odvoz
otpada, program sanacije prostora laguna te je napomenuo da Grad Knin iz svoga Proračuna
predfinancira osam projekata iz Intervencijskog plana i dodao da možda u idućoj godini postoji
mogućnost zaduživanja Grada zbog kašnjenja povrata od strane države.
Predsjednica je konstatirala da Odbor za Statut, Poslovnik i propise te Odbor za financije i
proračun nisu imali primjedbi na prijedlog te je otvorila raspravu.
Vijećnik Nenad Tisaj je rekao da je gradonačelnik u svome izlaganju naveo mnoštvo
projekte koji su u pripremi i da skoro ništa što je obećao u predizbornoj kampanji nije napravio te
dodao da potezima od kojih nema dugoročne koristi manipulira s javnošću kao i to da nema
investicija u gradu, da nije zaustavljeno iseljavanje, da stoje projekt integrirane regeneracije i
sanacije vodoopskrbnog sustava i sustava odvodnje. Pitao je za način financiranja udruga te dodao
da zna kako bi gradonačelnik najviše volio da HDZ ne podrži proračun ili neke određene stvari pa
da mu to bude alibi zaključivši da se to neće dogoditi.
Službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnice Sanda Petrović Brnić je
rekla da se financiranje udruga vrši sukladno Zakonu o udrugama, Uredbi o kriterijima, mjerilima i
postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode
udruge i pravilniku Grada Knina. Pojasnila je da udruge podnose zahtjeve te da se s njima
zaključuje ugovor, da se sredstva dodjeljuju namjenski o čemu udruge moraju dostaviti izvješće, a
u slučaju da udruga sredstva ne utroši ista mora vratiti u proračun Grada Knina.
Vijećnik Nenad Tisaj je osvrnuvši se na navod o mogućnosti zaduživanja Grada zbog
kašnjenja povrata od strane države, rekao da je gradonačelnik do sada uvijek govorio da zbog
njihove sposobnosti Grad ima novaca, da vraća dugove itd. i da je danas prvi put rekao da je za to
zaslužna Vlada HDZ-a.
Gradonačelnik je rekao da Vladi HDZ-a nikada nije uskratio neke zasluge te dodao da
vijećnik spominje zaduženje, ali da se ne pita kako je Grad financirao oko 35 milijuna kuna.
Pojasnio je da će se Grad morati zadužiti da bi se završili započeti projekti iz razloga što u ovom
trenutku država ne može financirati ono što je obećala, ali u slučaju da tako odluči ovo Vijeće.
Rekao je da mu je, budući da on predlaže proračun, u interesu da isti bude i usvojen te da vijećnik
Tisaj stalno iznosi činjenice kojima obmanjuje javnost, a da ga se stalno demantira na što je
vijećnik rekao da će se ispričati ako mu neka viša instanca od gradonačelnika potvrdi da je u krivu.
Vijećnica Marina Krvavica je, budući da gradonačelnik u svome izvješću nije spomenuo
novi studij na Veleučilištu u Kninu, tražila da joj se u pisanom obliku dostavi o kakvom je studiju
riječ, njegov točan naziv, razina studija, koja ga sastavnica izvodi i uvjete za upis na isti. Nadalje je
pitala koliko je do sada zaposleno osoba u Gradu i gradskim poduzećima te koliko je od tih
novozaposlenih u nekoj vezi s gradonačelnikom, bilo rodbinskoj, političkoj, prijateljskoj ili nekoj
drugoj.
Gradonačelnik je rekao da on u Gradu Kninu nije nikoga zaposlio jer nije zaposlen niti
jedan pročelnik za koje bi on trebao potpisati imenovanje.
Vijećnica Marina Krvavica je pitala je li vijećnik Davor Ilić sasvim slučajno zaposlen kao
najbolji kandidat u gradskom poduzeću Matica te je pitala gradonačelnik ne misli li da je to
kompromitirajuće za njegovu listu.
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Gradonačelnik je rekao da to ne smatra kompromitirajućim i dodao da se imenovani
vijećnik prije toga javljao na četiri druga natječaja u gradskim ustanovama i da niti na jednom nije
bio odabran jer nije bio najbolji kandidat.
Predsjednica je prekinula daljnju raspravu i prijedlog dala na glasovanje.
Izvješće o radu gradonačelnika Grada Knina za razdoblje siječanj-lipanj 2020. godine
prihvaćeno je većinom glasova, 9 „za“ i 6 „protiv“ (Tisaj, Marić, Grizelj, Mrnjavac, Krvavica,
Ćurić), što će se utvrditi Zaključkom koji je zajedno s Izvješćem sastavni dio Zapisnika.
Točka 13.
Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u kulturi
na području Grada Knina za 2020. godinu
Službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnice Sanda Petrović Brnić je
rekla da se predloženim izmjenama ukupan iznos sredstva umanjuje za 746.000,00 kuna te da bi
ukupan iznos Programa iznosio 1.229.000,00 kuna. U nastavku je pojasnila da je razlog
predloženog umanjenja odgađanje, a najčešće i otkazivanje, velikog broja planiranih kulturnih
manifestacija i priredbi zbog situacije izazvane proglašenjem pandemije izazvane širenjem zaraze
bolesti Covid-19, uvođenja karantene i restriktivnih mjera, tzv. lock down te je navela i pojasnila
pojedine stavke koje se mijenjaju predloženom izmjenom Programa.
Predsjednica je konstatirala da Odbor za Statut, Poslovnik i propise te Odbor za financije i
proračun nisu imali primjedbi na prijedlog te kako nije bilo rasprave isti je dala na glasovanje.
Prijedlog je prihvaćen te su Izmjene Programa javnih potreba u kulturi na području Grada
Knina za 2020. godinu donesene većinom glasova, 9 „za“, 2 „protiv“ (Krvavica, Ćurić) i 4
„suzdržana“ (Tisaj, Marić, Grizelj, Mrnjavac) i sastavni su dio Zapisnika.
Točka 14.
Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u sportu
na području Grada Knina za 2020. godinu
Službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnice Sanda Petrović Brnić je
rekla da se predloženim izmjenama, planirani iznos od 80.000,00 kuna za troškove participacije u
organizaciji sportskih manifestacija značajnih za Grad Knin, umanjuje se za 30.000,00 kuna na
iznos od 50.000,00 kuna iz razloga smanjenog broja održavanja sportskih manifestacija zbog
proglašenja pandemije izazvane širenjem zaraze bolesti Covid-19, čemu je slijedilo uvođenje
karantene i restriktivnih mjera, tzv. lock down te da se slijedom toga dosadašnji ukupan iznos od
1.192.000,00 kuna smanjuje na iznos od 1.162.000,00 kuna.
Predsjednica je konstatirala da Odbor za Statut, Poslovnik i propise te Odbor za financije i
proračun nisu imali primjedbi na prijedlog te kako nije bilo rasprave isti je dala na glasovanje.
Na sjednici je nazočno 14 vijećnika (izašao vijećnik Mrnjavac).
Prijedlog je prihvaćen te su Izmjene Programa javnih potreba u sportu na području Grada
Knina za 2020. godinu donesene većinom glasova, 9 „za“, 2 „protiv“ (Krvavica, Ćurić) i 3
„suzdržana“ (Tisaj, Marić, Grizelj) i sastavni su dio Zapisnika.
Točka 15.
Prijedlog Izmjena II. Programa održavanja komunalne infrastrukture
na području Grada Knina za 2020. godinu
Službenik ovlašten za privremeno obavljanje poslova pročelnika Ivica Brčina je, zbog toga
što su u proteklom dijelu godine unutar pojedinih komunalnih djelatnosti određeni radovi izvršeni
u većem opsegu od planiranog, predložio izmjene programa kako bi se obavljanje tih komunalnih
djelatnosti osiguralo i u preostalom dijelu godine. Pojasnio je da se izmjene odnose na održavanje
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čistoće i zelenih površina, postavljanje novih rasvjetnih tijela kao i redovito održavanje javne
rasvjete te održavanje groblja i da se ukupan iznos sredstava potrebnih za izvršenje ovog programa
s 5.860.000 kn povećava na 6.340.000 kn, odnosno za 480.000 kn.
Predsjednica je konstatirala da Odbor za Statut, Poslovnik i propise te Odbor za financije i
proračun nisu imali primjedbi na prijedlog te je otvorila raspravu.
Vijećnik Nenad Tisaj je prokomentirao da nije protiv postavljanja rasvjete i asfaltiranja
ulica, ali da ovo nalikuje na nešto što se prije izbora prigovaralo HDZ-u.
Prijedlog je prihvaćen te su Izmjene II. Programa održavanja komunalne infrastrukture na
području Grada Knina za 2020. godinu donesene većinom glasova, 9 „za“, 2 „protiv“ (Krvavica,
Ćurić) i 3 „suzdržana“ (Tisaj, Marić, Grizelj) i sastavni su dio Zapisnika.
Točka 16.
Prijedlog Izmjena i dopuna II. Programa građenja komunalne infrastrukture
na području Grada Knina za 2020. godinu
Službenik ovlašten za privremeno obavljanje poslova pročelnika Ivica Brčina je rekao da je
predložio da se ukupan iznos sredstava potrebnih za izvršenje ovog programa smanji sa
14.081.000,00 kuna na 12.681.000,00 kuna, odnosno za 1.400.000,00 kuna iz razloga što u dijelu
programa koji se odnosi na nerazvrstane ceste projekt uređenja parkirališta iza stambene zgrade
Tvrtkova 1-3-5 nije odobren od nadležnog ministarstva, što su u Programu za poboljšanje
infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina izvršene izmjene
pojedinih stavki te zbog toga što su smanjena sredstva koja su programom planirana za uređenje
infrastrukture na gradskom groblju, a isto se odnosi na uređenje pješačkih staza na groblju koje će
se planirati u sljedećoj godini nakon završetka radova na izgradnji mrtvačnice.
Predsjednica je konstatirala da Odbor za Statut, Poslovnik i propise te Odbor za financije i
proračun nisu imali primjedbi na prijedlog te kako nije bilo rasprave isti je dala na glasovanje.
Na sjednici je nazočno 15 vijećnika.
Prijedlog je prihvaćen te su Izmjene i dopune II. Programa građenja komunalne
infrastrukture na području Grada Knina za 2020. godinu donesene većinom glasova, 9 „za“, 1
„protiv“ (Ćurić) i 5 „suzdržanih“ (Tisaj, Marić, Grizelj, Mrnjavac, Krvavica,) i sastavni su dio
Zapisnika.
Nakon kratke stanke, koju je tražio Klub vijećnika HDZ-a, sjednica je nastavljena u 19.00.
Vijećnik Nenad Tisaj je od gradonačelnika tražio da se ispriča vijećnici Marini Krvavici te
je od predsjednice tražio da prema svim vijećnicima ima iste kriterije.
Točka 17.
Prijedlog IV. izmjena i dopuna Proračuna Grada Knina za 2020. godinu
Zamjenica gradonačelnika Kristina Perić je pojasnila da su predloženim izmjenama i
dopunama planirani prihodi smanjeni za 113.440,00 kuna i da sada iznose 82.188.999,21 kuna, a
da su rashodi smanjeni za isti iznos te da iznose 98.370.145,32 kuna. U nastavku je pored
prethodno usvojenih izmjena programa pojasnila stavke koje su se odnosile na izmjenu i dopunu
Proračuna.
Predsjednica je konstatirala da Odbor za financije i proračun nije imao primjedbi na
prijedlog te je otvorila raspravu.
Vijećnica Marija Ćurić je još jednom tražila da se decidirano navedu bar tri izvršene
intelektualne usluge i izvršene aktivnosti u okviru održavanja objekata, uređaja i opreme te je,
budući je za ove dvije stavke na razini godine planirano oko 2 milijuna kuna, pitala mogu li se ti
troškovi malo smanjiti.
Zamjenica gradonačelnika Kristina Perić je rekla da se iz stavke održavanje objekata,
uređaja i opreme financiralo natkrivanje dvorane koja je u zakupu Taekwondo kluba DIV Knin, da
je izmijenjena stolarija na poslovnim prostorima zgrade kod Spara te u zgradi iznad Nove tržnice i
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drugim poslovnim prostorima u gradu, napomenuvši da je to ulaganje u gradsku imovinu. U
odnosu na izvršene intelektualne usluge pojasnila je da se radi o trošku usluga projektantsko
geodetskog nadzora i koordinatora zaštite na radu, projektiranja određenih idejnih rješenja i kao
primjere je navela idejno rješenje za Trpimirovu ulicu, izrada projektne signalizacije na Kninskoj
tvrđavi, stručni nadzor na liticama tvrđave, ekspertiza geotehničkog rješenja i sl. Dodala je da iako
Grad u ovoj godini očekuje smanjenje prihoda, da isto tako postoji višak sredstava prenesenih iz
prošle godine koji će se u slučaju potrebe koristiti za provedbu Intervencijskog plana koji je bitan
za grad te da će realizacija ostalih projekta ovisiti od realizacije prihoda.
Prijedlog je prihvaćen te su IV. izmjene i dopune Proračuna Grada Knina za 2020. godinu
donesene većinom glasova, 13 „za“ i 2 „protiv“ (Krvavica, Ćurić) i sastavni su dio Zapisnika.
Točka 18.
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima
za izračun plaće službenika i namještenika upravnih tijela Grada Knina
Zamjenica gradonačelnika Kristina Perić je predložila dopunu Odluke o koeficijentima za
izračun plaće službenika i namještenika upravnih tijela Grada Knina novom potkategorijom „viši
rukovoditelj“ i novim radnim mjestom „pomoćnik pročelnika upravnog odjela“ te je navela uvjete
propisane Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalno) samoupravi
za to radno mjesto i pojasnila razloge i potrebu za ustrojavanjem istog, dodavši da su sredstva za
plaće službenika i namještenika osigurana u Proračunu Grada Knina.
Predsjednica je konstatirala da Odbor za Statut, Poslovnik i propise te Odbor za financije i
proračun nisu imali primjedbi na prijedlog te je otvorila raspravu.
Vijećnik Nenad Tisaj je iskazao protivljenje prijedlogu i rekao je da se predlaže donošenje
koeficijenta za radno mjesto koje ne postoji, te je pitao koliko bi iznosila plaća za to radno mjesto
budući je predloženi koeficijent 2,85 i malo niži od koeficijenta za radno mjesto pročelnika.
Zamjenica gradonačelnika Kristina Perić je rekla da je u nadležnosti Vijeća donošenje
predložene odluke kojom se utvrđuje koeficijent za predloženo radno mjesto i da će nakon toga, po
prijedlogu pročelnika, gradonačelnik donijeti pravilnik kojim će se sistematizirati isto te je dodala
da se izračun plaće dobije umnoškom osnovice za plaću koja iznosi 4.036,00 kuna i koeficijenta
radnog mjesta uvećanog za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža, umanjeno za doprinose
osiguranja. Nadalje je pojasnila da se ne radi o zapošljavanju novih osoba nego o postupanju po
izvršenom nadzoru i na temelju dobivenih mišljenja i tumačenja Ministarstva uprave u svezi
uredbe o zapošljavanju na određeno vrijeme po projektima i da se stoga ukazala potreba
sistematiziranja radnih mjesta za osobe već zaposlene u Gradu Kninu na provođenju projekata
Intervencijskog plana, temeljem ugovora o radu i na određeno vrijeme te da se predmetni
koeficijent predlaže radi usklađenja s iznosom plaće predviđenom u Intervencijskom planu, koja se
financira iz projekta, a ne na trošak Grada Knina.
Vijećnik Nenad Tisaj nije bio zadovoljan odgovorom jer nije dobio traženi iznos plaće.
Vijećnica Marija Krvavica je pitala zašto u prijedlogu Odluke nije dostavljen opis poslova
kako bi vijećnici vidjeli razinu i nadležnost predmetnog radnog mjesta i na temelju doga donijeli
odluku.
Zamjenica gradonačelnika Kristina Perić je iz vijećnicima dostavljenog obrazloženja
prijedloga Odluke pročitala dio teksta u kojem je navedeno koje stručno znanje, stupanj složenosti
poslova te stupanj samostalnosti i odgovornosti u radu za predmetno radno mjesto propisuje
Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalno) samoupravi te dodala da
zbog propisanih uvjeta koji su malo drugačiji od onih za pročelnika ne vidi ništa sporno u
predloženom koeficijentu.
Vijećnik Robert Marić je pitao je li završetkom Intervencijskog plana prestaje i zaposlenje
osobe zaposlene po projektu na određeno vrijeme, što mu je i potvrđeno.
Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za
izračun plaće službenika i namještenika upravnih tijela Grada Knina donesena većinom glasova,
9 „za“ i 6 „protiv“ (Tisaj, Marić, Grizelj, Mrnjavac, Krvavica, Ćurić) i sastavni je dio Zapisnika.
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Točka 19.
Prijedlog Odluke o prijedlogu izbora članova Nadzornog odbora trgovačkog društva
Čistoća i zelenilo d.o.o. za obavljanje određenih komunalnih i ostalih djelatnosti
Službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnice Sanda Petrović Brnić je
navela pravni temelj za donošenje predložene odluke i rekla da je zbog podnesenih ostavki dviju
članica Nadzornog odbora trgovačkog društva Čistoća i zelenilo d.o.o. potrebno imenovati nove
članove i da se slijedom toga predlaže Skupštini trgovačkog društva Čistoća i zelenilo d.o.o. da za
nove članove Nadzornog odbora imenuje Andu Raspudić i Romanu Stanić Jelić. Nadalje je
pojasnila da je razlog žurnosti imenovanja novih članova i stupanja na snagu ove Odluke taj što
trgovačkom društvu Čistoća i zelenilo d.o.o. predstoji sklapanje značajnog ugovora, za čije
zaključenje su rokovi iznimno kratki.
Predsjednica je konstatirala da Odbor za Statut, Poslovnik i propise te Odbor za financije i
proračun nisu imali primjedbi na prijedlog te je otvorila raspravu.
Vijećnica Marija Ćurić je pitala o kakvom se to bitnom ugovoru radi, a zamjenica
gradonačelnika Kristina Perić je odgovorila da prema odredbi Zakona o sprječavanju sukoba
interesa članove nadzornog odbora skupštini društva predlaže gradsko vijeće te da je u pitanju
ugovor koji mora biti potpisan i vraćen Fondu za zaštitu okoliša do kraja rujna tekuće godine za
dodjelu sredstava za nabavku vozila za odvoz komunalnog otpada u vrijednosti od 1.500.000 kuna.
Na sjednici je nazočno 13 vijećnika (izašli vijećnici Tisaj i Mrnjavac).
Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o prijedlogu izbora članova Nadzornog odbora
trgovačkog društva Čistoća i zelenilo d.o.o. za obavljanje određenih komunalnih i ostalih
djelatnosti donesena većinom glasova, 9 „za“, 2 „protiv“ (Krvavica, Ćurić) i 2 „suzdržana“ (Marić,
Grizelj) i sastavni je dio Zapisnika.
Točka 20.
Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na
Opće uvjete obavljanja dimnjačarskih poslova na području Grada Knina
Službenik ovlašten za privremeno obavljanje poslova pročelnika Ivica Brčina je rekao da
temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu isporučitelj komunalne usluge, uz prethodnu
suglasnost predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave, donosi opće uvjete za isporuku
usluge kojima se utvrđuju: uvjeti pružanja odnosno korištenja komunalne usluge, međusobna
prava i obveze isporučitelja i korisnika komunalne usluge te način mjerenja, obračuna i plaćanja
isporučene komunalne usluge. Dodao je da na području grada Knina dimnjačarske poslove obavlja
trgovačko društvo Upravitelj-Knin d.o.o. koje je dužno donijeti opće uvjete isporuke navedenu
uslugu uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća.
Predsjednica je konstatirala da Odbor za Statut, Poslovnik i propise nije imao primjedbi na
prijedlog te kako nije bilo rasprave isti je dala na glasovanje.
Na sjednici je nazočno 15 vijećnika.
Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete
obavljanja dimnjačarskih poslova na području Grada Knina donesena većinom glasova, 13 „za“, 1
„protiv“ (Ćurić) i 1 „suzdržan“ (Krvavica) i sastavni je dio Zapisnika.
Točka 21.
Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na
Opće uvjete usluge javnih tržnica na malo
Službenik ovlašten za privremeno obavljanje poslova pročelnika Ivica Brčina je rekao da
temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu isporučitelj komunalne usluge, uz prethodnu
suglasnost predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave, donosi opće uvjete za isporuku
usluge kojima se utvrđuju: uvjeti pružanja odnosno korištenja komunalne usluge, međusobna
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prava i obveze isporučitelja i korisnika komunalne usluge te način mjerenja, obračuna i plaćanja
isporučene komunalne usluge. Dodao je da na području grada Knina poslove javnih tržnica na
malo obavlja trgovačko društvo Upravitelj-Knin d.o.o. koje je dužno donijeti opće uvjete isporuke
navedenu uslugu uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća.
Predsjednica je konstatirala da Odbor za Statut, Poslovnik i propise nije imao primjedbi na
prijedlog te kako nije bilo rasprave isti je dala na glasovanje.
Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete usluge
javnih tržnica na malo donesena većinom glasova, 13 „za“, 1 „protiv“ (Ćurić) i 1 „suzdržan“
(Krvavica) i sastavni je dio Zapisnika.
Točka 22.
Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na
Opće uvjete isporuke grobljanskih usluga
Službenik ovlašten za privremeno obavljanje poslova pročelnika Ivica Brčina je rekao da
temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu isporučitelj komunalne usluge, uz prethodnu
suglasnost predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave, donosi opće uvjete za isporuku
usluge kojima se utvrđuju: uvjeti pružanja odnosno korištenja komunalne usluge, međusobna
prava i obveze isporučitelja i korisnika komunalne usluge te način mjerenja, obračuna i plaćanja
isporučene komunalne usluge. Dodao je da na području grada Knina isporučitelj grobljanskih
usluga trgovačko društvo Čistoća i zelenilo d.o.o. koje je dužno donijeti opće uvjete isporuke
navedenu uslugu uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća.
Predsjednica je konstatirala da Odbor za Statut, Poslovnik i propise nije imao primjedbi na
prijedlog te kako nije bilo rasprave isti je dala na glasovanje.
Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete
isporuke grobljanskih usluga donesena većinom glasova, 13 „za“, 1 „protiv“ (Ćurić) i 1 „suzdržan“
(Krvavica) i sastavni je dio Zapisnika.
Točka 23.
Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na
Opće uvjete isporuke komunalne usluge prijevoza putnika
Službenik ovlašten za privremeno obavljanje poslova pročelnika Ivica Brčina je rekao da
temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu isporučitelj komunalne usluge, uz prethodnu
suglasnost predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave, donosi opće uvjete za isporuku
usluge kojima se utvrđuju: uvjeti pružanja odnosno korištenja komunalne usluge, međusobna
prava i obveze isporučitelja i korisnika komunalne usluge te način mjerenja, obračuna i plaćanja
isporučene komunalne usluge. Dodao je da na području grada Knina javni linijski prijevoz putnika
vrši Čazmatrans promet d.o.o. koje je dužno donijeti opće uvjete isporuke navedenu uslugu uz
prethodnu suglasnost Gradskog vijeća.
Predsjednica je konstatirala da Odbor za Statut, Poslovnik i propise nije imao primjedbi na
prijedlog te kako nije bilo rasprave isti je dala na glasovanje.
Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete
isporuke komunalne usluge prijevoza putnika donesena većinom glasova, 13 „za“, 1 „protiv“
(Ćurić) i 1 „suzdržan“ (Krvavica) i sastavni je dio Zapisnika.
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Točka 24.
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama
Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Knina
Službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnice Sanda Petrović Brnić je
rekla da je za prijedlog dobivena prethodna suglasnost Hrvatske vatrogasne zajednice te je navela
pravni temelj za donošenje istog, a u nastavku je pojasnila predložene izmjene i dopune Odluke
koje su usklađene sa zakonom.
Predsjednica je konstatirala da Odbor za Statut, Poslovnik i propise te Odbor za financije i
proračun nisu imali primjedbi na prijedlog te kako nije bilo rasprave isti je dala na glasovanje.
Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne
vatrogasne postrojbe Grada Knina donesena većinom glasova, 13 „za“, 1 „protiv“ (Ćurić) i 1
„suzdržan“ (Krvavica) i sastavni je dio Zapisnika.
Točka 25.
Vijećnička pitanja


Vijećnik Davor Ilić je pročitavši pojedine odredbe Poslovnika Gradskog vijeća ukazao na
učestalo kršenje istoga od strane predsjednice i vijećnika te je pozvao vijećnike koji to do sada
nisu učinili, da pročitaju Poslovnik.



Vijećnica Marina Krvavica je pitala zašto se u gradu Kninu zatvaraju oči pred očitim
problemom u svezi spremnika za mješoviti otpad i odlaganju otpada pokraj istih umjesto
unutar spremnika, dodavši da problem postoji u Masleničkoj ulici i na nekoliko drugih mjesta u
gradu te je pitala zašto se po tom pitanju ne poduzimaju nikakve mjere. Nadalje, pitala je
Gradsko vijeće kako nema interesa da utvrdi ima li ravnatelj muzeja odgovarajuću diplomu
kojom ispunjava uvjete natječaja temeljem kojeg je imenovan te je dodala da je na upit u svezi
istoga od nadležne službe Grada Knina dobila odgovor da Grad ne raspolaže dokumentacijom
zaposlenika muzeja.
Službenik ovlašten za privremeno obavljanje poslova pročelnika Ivica Brčina je rekao da je
ispravnost polupodzemnih spremnika za otpad bila tema i na prošloj sjednici Vijeća i da je dan
nakon iste izvršena kontrola spremnika i da je to objavljeno na službenoj internetskoj stranici
Grada Knina te je pročitao tekst obavijesti. Nadalje je rekao da pojedini građani ne postupaju
sukladno uputama za korištenje spremnika pa se isti zablokiraju pa da je i to mogući razlog
odlaganja otpada pokraj spremnika. Dodao je da će spremnici za odvajanje komunalnog otpada
također biti postavljeni na lokacijama u gradu.
Vijećnica Marina Krvavica je rekla da je već pročitala obavijest te dodala da nije govorila o
načinu korištenja spremnika već o tome da se otpad odlaže i skuplja pokraj spremnika i
upozorila na mogućnost zaraze.
Službenik ovlašten za privremeno obavljanje poslova pročelnika Ivica Brčina je ponudio
vijećnici da sutra još jednom zajedno provjere ispravnost spremnika u navedenoj ulici te je
dodao da problem odlaganja otpada pokraj spremnika zbog pojedinih neodgovornih građana
postoji i na drugim lokacijama u gradu i da je zbog toga u planu postavljanje kamera na
lokacijama spremnika.
Vijećnica Marina Krvavica je konstatirala da zamišljeni sustav neće funkcionirati i da će se u
konačnici spremnici otključati, a cijena usluge odvoza otpada povećati kako bi se pokrili
troškovi.
Gradonačelnik je rekao da se u odnosu na prikupljanje otpada postupa sukladno Europskoj
direktivi, a da će se kroz postupanja komunalnih redara, što se već i radi te pomoću nadzornih
kamera postupati spram građana koji na nezakonit i neprimjeren način odlažu otpad. U odnosu
na drugo pitanje je rekao da je vijećnica za diplomu može pitati ravnatelja muzeja te je dodao
da je ravnatelj diplomirao, magistrirao i doktorirao na istom fakultetu i da bi i ta ustanova
također trebala imati dokaz o tome.
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Vijećnica Marina Krvavica je pitala što da građanin napravi s otpadom u slučaju kada je
spremnik zaglavljen, da isti odloži na postojeću hrpu pokraj spremnika ili da po gradu traži
drugi kontejner u koji može odložiti otpad i još jednom je konstatirala postojanje problema koji
se ne želi priznati. Dalje je rekla da joj na drugo pitanje gradonačelnik nije odgovorio jer u
svezi diplome ravnatelja muzeja nešto nije u redu i dodala da je natječajem tražen VII. stupanj
određene struke i da to što je netko doktorirao na pravu ne znači da ima diplomu VII. stupnja
prava.


Vijećnica Marija Čurić je pitala gradonačelnika je li izvršena revizija koju je obećao i kada će
biti objavljen nalaz budući mu uskoro ističe četverogodišnji mandat. Nadalje je tražila pisani
odgovor tko su za tekuću godinu u Gradu Kninu predsjednik i članovi povjerenstva za dodjelu
potpora zbog Covida-19 za poljoprivredu, gospodarstvo i turizam.
Zamjenica gradonačelnika Kristina Perić je kratko pojasnila da se radi složenom i obimnom
nalazu te je izrazila nadu da će isti biti gotov do kraja tekuće i objavljen početkom sljedeće
godine te dodala da će vijećnici bit dostavljen traženi odgovor u pisanom obliku.



Vijećnik Nenad Tisaj je pitao tko je novi direktor trgovačkog društva Zelenilo i čistoća d.o.o.
imenovan temeljem natječaja te je pitao za raspisani natječaj za direktora Turističke zajednice.
Zamjenica gradonačelnika Kristina Perić je rekla da se na natječaj za direktora trgovačkog
društva Zelenilo i čistoća d.o.o. prijavilo pet kandidata i da je odabran kandidat Ivan Mesić,
dipl. ing. zaštite okoliša, s radnim iskustvo u struci i radnim iskustvom u Čistoći i zelenilu u
Zadru. U svezi natječaja za direktora Turističke zajednice je rekla da se na isti javilo pet
kandidata i da je provedeno testiranje te da će se idući tjedan na sjednici Turističkog vijeća
donijeti odluka koja će biti objavljena na službenoj stranici Turističke zajednice.

Nakon vijećničkih pitanja službenik ovlašten za privremeno obavljanje poslova pročelnika
Ivica Brčina je rekao da je provjerio podatak koji je tražila vijećnica Marija Ćurić u svezi 1. točke
dnevnog reda današnje sjednice te je dodao da vrijednost ugovora za izradu GUP-a Grada Knina
iznosi 60.000 kuna te da je zbog dvije izmjene GUP-a sklopljen aneks ugovora u iznosu od 18.000
kuna.
Sjednica je završena u 20.10.

ZAPISNIK IZRADILA
Tatjana Plavčić, struč.spec.oec.

PREDSJEDNICA
Vedrana Požar, struč.spec.oec.
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