
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE 

KLASA: 021-05/21-01/4 

URBROJ: 2182/10-01-21-2 

Knin, 11. ožujka 2021.  

 

 

 

 

Z A P I S N I K  

sa 46. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina 

 

 

 

 Sjednica je održana dana 11. ožujka 2021. godine (četvrtak), u dvorani Studentskog doma 

„Fra Lujo Marun“ u Kninu, s početkom u 15.35 sati. 

 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. Mirko Antunović   

2. Josip Bebek  

3. Marjan Blažević 

4. Marija Ćurić 

5. Maja Deronja 

6. Veselin Đujić 

7. Nikolina Grizelj  

8. Davor Ilić 

9. Marina Krvavica 

10. Robert Marić 

11. Dragan Miličević 

12. Goran Mrnjavac 

13. Vedrana Požar 

14. Marko Sinobad 

15.  Marko Šešo 

16. Nenad Tisaj 

17. Marko Vujasinović.

 

Nije bio nazočan vijećnik Marinko Tokmakčija, koji je opravdao svoj izostanak te je 

utvrđeno da je od ukupno 18, na sjednici nazočno 17 vijećnika i da Vijeće ima kvorum za 

pravovaljano odlučivanje i donošenje odluka. 

 

 

Usvajanje zapisnika 

 

Na zapisnik sa 45. sjednice Gradskog vijeća nije bilo primjedbi te je isti usvojen većinom 

glasova,, 15 „za“ i 2 „suzdržana“ (Tisaj, Krvavica). 

 

 

Utvrđivanje dnevnog reda 

 

Većinom glasova,  15 „za“, 1 „protiv“ (Ćurić) i 1 „suzdržan“ (Krvavica), usvojen je 

sljedeći: 
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D N E V N I      R E D 

 

1. Godišnje izvješće o izvršenju Programa javnih potreba udruga civilnog društva na 

području Grada Knina za 2020. godinu 

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

                         društvene djelatnosti) 

2. Godišnje izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Grada 

Knina za 2020. godinu 

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

                         društvene djelatnosti) 

3. Godišnje izvješće o izvršenju Programa socijalnih davanja na području Grada Knina za 

2020. godinu 

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

                         društvene djelatnosti) 

4. Godišnje izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Grada 

Knina za 2020. godinu 

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

                          društvene djelatnosti) 

5. Godišnje izvješće o izvršenju Programa Općih javnih potreba u predškolskom odgoju, 

školstvu i visokom obrazovanju na području Grada Knina za 2020. godinu 

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

                          društvene djelatnosti) 

6.  Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada 

Knina za 2020. godinu 

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

                            imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša) 

7.  Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada 

Knina za 2020. godinu 

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

                            imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša) 

8.  Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Knina za 2020. godinu 

 (Izvjestiteljica: Kristina Perić, zamjenica gradonačelnika Grada Knina) 

9.  Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala Grada Knina za 

razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine 

(Izvjestitelj: Joško Nedoklan, pročelnik Upravnog odjela za programe EU, gospodarstvo, 

                     strateško planiranje i razvoj, financije, javnu nabavu i naplatu potraživanja) 

10.  Izvještaj o korištenju proračunske zalihe Grada Knina za razdoblje od 1. siječnja do    

31. prosinca 2020. godine 

 (Izvjestitelj: Joško Nedoklan, pročelnik Upravnog odjela za programe EU, gospodarstvo, 

                     strateško planiranje i razvoj, financije, javnu nabavu i naplatu potraživanja)  

11.  Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima Grada Knina za razdoblje od         

1. siječnja do 31. prosinca 2020. godinu 

 (Izvjestitelj: Joško Nedoklan, pročelnik Upravnog odjela za programe EU, gospodarstvo, 

                     strateško planiranje i razvoj, financije, javnu nabavu i naplatu potraživanja) 

12.  Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Knina za 2020. godinu 

(Izvjestitelj: Joško Nedoklan, pročelnik Upravnog odjela za programe EU, gospodarstvo, 

                         strateško planiranje i razvoj, financije, javnu nabavu i naplatu potraživanja)  

13. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Knina za razdoblje srpanj – prosinac 2020. godine 

(Izvjestitelj: dr. sc. Marko Jelić, gradonačelnik Grada Knina) 

14. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa socijalnih davanja na području Grada Knina za 

2021. godinu 

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

                          društvene djelatnosti) 
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15. Prijedlog Izmjena Programa Općih javnih potreba u predškolskom odgoju, školstvu i 

visokom obrazovanju na području Grada Knina za 2021. godinu 

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

                          društvene djelatnosti) 

16. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području 

Grada Knina za 2021. godinu 

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

                          imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša) 

17. Prijedlog I Izmjena i dopuna Proračuna Grada Knina za 2021. godinu  

(Izvjestiteljica: Kristina Perić, zamjenica gradonačelnika Grada Knina) 

18. Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 

zgrada u prostoru na području Grada Knina u 2021. godini 

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

                         imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša) 

19. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o zakupu poslovnog 

prostora s Veleučilištem „Marko Marulić“ Knin, Petra Krešimira IV. 30, Knin 

(Izvjestitelj: dr. sc. Marko Jelić, gradonačelnik Grada Knina) 

20. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja 

sjeverne gospodarske zone (I3) – istočni dio u Kninu 

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

                          imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša) 

21. Prijedlog Odluke o sporazumnom raskidu Ugovora o davanju koncesije za obavljanje 

komunalne djelatnosti – pružanje usluge pražnjenja  i odvoza otpadnih voda iz sabirnih 

jama i mulja iz malih sanitarnih uređaja na području Grada Knina 

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

                          imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša) 

22. Godišnja analiza stanja u 2020. godini i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na 

području Grada Knina za 2021. godinu 

(Izvjestitelj: Marijo Ćaćić, zamjenik gradonačelnika Grada Knina) 

23. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Knina za 

period 2021. - 2024. godina 

(Izvjestitelj: Marijo Ćaćić, zamjenik gradonačelnika Grada Knina) 

24. Vijećnička pitanja 

 

 

Točka 1. 

Godišnje izvješće o izvršenju Programa javnih potreba udruga civilnog društva  

na području Grada Knina za 2020. godinu 

 

Pročelnica Sanda Petrović Brnić je rekla da je Program javnih potreba udruga civilnog 

društva na području Grada Knina za 2020. godinu izvršen  s 99,21 %  i da iz toga proizlazi da Grad 

Knin uredno ispunjava svoje preuzete obveze te je ukratko pojasnila izvršenje Programa po 

pojedinim aktivnostima udruga. 

Predsjednica je konstatirala da Odbor za Statut, Poslovnik i propise te Odbor za financije i 

proračun nisu imali primjedbi na Izvješće. 

Vijećnica Marija Ćurić je tražila pojašnjenje stavke u iznosu od 101.000,00 kuna za GDCK 

Knin, a pročelnica Sanda Petrović Brnić je pojasnila da se stavka odnosi na program koji je udruga 

dobila temeljem prijave na raspisani javni poziv za civilne udruge i da je ta stavka neovisna od 

zakonske obveze koju Grad Knin osigurava Programom za GDCK Knin.  

 Godišnje izvješće o izvršenju Programa javnih potreba udruga civilnog društva na 

području Grada Knina za 2020. godinu usvojeno je većinom glasova, 15 „za“ i 2 „protiv“ 

(Krvavica, Ćurić), što je utvrđeno Zaključkom koji je zajedno s Izvješćem sastavni dio Zapisnika. 
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Točka 2. 

Godišnje izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na  

području Grada Knina za 2020. godinu 

 

Pročelnica Sanda Petrović Brnić je rekla da je Program javnih potreba u kulturi na području 

Grada Knina za 2020. godinu izvršen s 76,71 % te je ukratko pojasnila izvršenje Programa po 

pojedinim aktivnostima. 

Predsjednica je konstatirala da Odbor za Statut, Poslovnik i propise te Odbor za financije i 

proračun nisu imali primjedbi na Izvješće. 

Vijećnica Marija Ćurić je rekla da su osim aktivnosti za božićne i novogodišnje blagdane 

sve druge planirane aktivnosti izvršene u potpunosti. 

            Godišnje izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Knina 

za 2020. godinu usvojeno je većinom glasova, 14 „za“, 2 „protiv“ (Krvavica, Ćurić) i 1 „suzdržan“ 

(Mrnjavac), što je utvrđeno Zaključkom koji je zajedno s Izvješćem sastavni dio Zapisnika. 

 

 

Točka 3. 

Godišnje izvješće o izvršenju Programa socijalnih davanja  

na području Grada Knina za 2020. godinu 

 

Pročelnica Sanda Petrović Brnić je rekla da je Program socijalnih davanja na području 

Grada Knina za 2020. godinu izvršen s 94,55 % te je ukratko pojasnila izvršenje Programa po 

pojedinim aktivnostima. 

Predsjednica je konstatirala da Odbor za Statut, Poslovnik i propise te Odbor za financije i 

proračun nisu imali primjedbi na Izvješće. 

Vijećnica Marija Ćurić je tražila pojašnjenje za stavku „Ostali izdaci za socijalnu skrb“ 

koja je planirana u iznosu od 40.000,00 kuna koja se odnosi na rentu za naknadnu štete po presudi 

i pitala do kada će se renta isplaćivati, a pročelnica Sanda Petrović Brnić je rekla da tražene 

podatke mora provjeriti u spisu iz 1990. godine i da će vijećnici dostaviti pisani odgovor. 

Nazočno 16 vijećnika (izašao vijećnik Šešo).  

            Godišnje izvješće o izvršenju Programa socijalnih davanja na području Grada Knina za 

2020. godinu usvojeno je većinom glasova, 10 „za“, 2 „protiv“ (Krvavica, Ćurić) i 4 „suzdržana“ 

(Tisaj, Marić, Grizelj, Mrnjavac), što je utvrđeno Zaključkom koji je zajedno s Izvješćem sastavni 

dio Zapisnika. 

 

 

Točka 4. 

Godišnje izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu 

 na području Grada Knina za 2020. godinu 

 

Pročelnica Sanda Petrović Brnić je rekla da je Program javnih potreba u sportu na području 

Grada Knina za 2020. godinu izvršen s 98,99 % te je ukratko pojasnila izvršenje Programa po 

pojedinim aktivnostima. 

Predsjednica je konstatirala da Odbor za Statut, Poslovnik i propise te Odbor za financije i 

proračun nisu imali primjedbi na Izvješće. 

 Godišnje izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Grada Knina 

za 2020. godinu usvojeno je većinom glasova, 13 „za“, 1 „protiv“ (Krvavica) i 2 „suzdržana“ 

(Ćurić, Mrnjavac), što je utvrđeno Zaključkom koji je zajedno s Izvješćem sastavni dio Zapisnika. 
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Točka 5. 

Godišnje izvješće o izvršenju Programa općih javnih potreba u predškolskom odgoju, 

školstvu i visokom obrazovanju na području Grada Knina za 2020. godinu 

 

Pročelnica Sanda Petrović Brnić je rekla da je Program općih javnih potreba u 

predškolskom odgoju, školstvu i visokom obrazovanju na području Grada Knina za 2020. godinu 

izvršen s 89,55 % te je ukratko pojasnila izvršenje Programa po pojedinim aktivnostima. 

Predsjednica je konstatirala da Odbor za Statut, Poslovnik i propise te Odbor za financije i 

proračun nisu imali primjedbi na Izvješće. 

Vijećnik Nenad Tisaj je rekao da još nije dobio odgovor na pitanje postavljeno na 42. 

sjednici Vijeća u svezi problema roditelja koji su dužni plaćati vrtić i kada njihova djeca ne idu u 

isti ne njihovom krivnjom nego što je odgojiteljica u izolaciji  

Zamjenica gradonačelnika Kristina Perić se ispričala i rekla da je smatrala da je vijećniku 

dala odgovor u jednom njihovom neformalnom razgovoru i dodala da će na sljedećoj sjednici 

vijećnici dobiti prijedlog Vrtića koji će regulirati navedenu problematiku.  

Nazočno 17 vijećnika.  

            Godišnje izvješće o izvršenju Programa općih javnih potreba u predškolskom odgoju, 

školstvu i visokom obrazovanju na području Grada Knina za 2020. godinu usvojeno je većinom 

glasova, 14 „za“, 1 „protiv“ (Krvavica) i 2 „suzdržana“ (Ćurić, Mrnjavac), što je utvrđeno 

Zaključkom koji je zajedno s Izvješćem sastavni dio Zapisnika. 

 

 

Točka 6. 

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture  

na području Grada Knina za 2020. godinu 

 

Pročelnik Ivica Brčina je u svome izlaganju naveo djelatnosti koje su obuhvaćene ovim 

Programom u 2020. godini  i dodao da je isti realiziran u ukupnom iznosu od preko 99 %.   

Predsjednica je konstatirala da Odbor za Statut, Poslovnik i propise te Odbor za financije i 

proračun nisu imali primjedbi na Izvješće. 

Vijećnica Marija Ćurić je prokomentirala iznose pojedinih stavki Programa i dodala da je 

taj novac otišao u vjetar, a pročelnik Ivica Brčina je dodatno pojasnio da sredstva nisu utrošena 

samo na održavanje ili zamjenu postojećih rasvjetnih tijela nego i na postavljanje novih rasvjetnih 

tijela u ulicama u kojima ih nema, kao i na asfaltiranje makadamskih te popravak i sanaciju 

dotrajalih cesta i dodao da smatra da su sredstva opravdano utrošena.  

Vijećnica Marija Ćurić se nije složila s pročelnikom Brčinom, a gradonačelnik Marko Jelić 

(dalje u tekstu: gradonačelnik) je rekao da su ovim Programom obuhvaćene djelatnosti koje 

obavlja svaka jedinica lokalne samouprave pa tako i ova, te je dodao da je Grad na svome području 

postavio dodatnih 235 dodatnih rasvjetnih tijela i da se kontinuirano asfaltiraju ceste.    

Nazočno 16 vijećnika (izašla vijećnica Ćurić).  

            Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada 

Knina za 2020. godinu usvojeno je većinom glasova, 11 „za“, 1 „protiv“ (Krvavica,) i 4 

„suzdržana“ (Tisaj, Marić, Grizelj, Mrnjavac), što je utvrđeno Zaključkom koji je zajedno s 

Izvješćem sastavni dio Zapisnika. 

 

Točka 7. 

Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture  

na području Grada Knina za 2020. godinu 

 

Pročelnik Ivica Brčina je u svome izlaganju naveo djelatnosti koje su obuhvaćene ovim 

Programom u 2020. godini  i dodao da je isti također realiziran u ukupnom iznosu od preko 99 %.   

Nazočno 17 vijećnika.  
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Predsjednica je konstatirala da Odbor za Statut, Poslovnik i propise te Odbor za financije i 

proračun nisu imali primjedbi na Izvješće. 

Vijećnik Nenad Tisaj je izrazio žaljenje što mrtvačnica neće biti gotova u ovom 

vijećničkom mandatu, a pročelnik Brčina je rekao da će biti završena u ovoj godini.  

 Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada 

Knina za 2020. godinu usvojeno je većinom glasova, 14 „za“, 2 „protiv“ (Krvavica, Ćurić) i 1 

„suzdržan“ (Mrnjavac), što je utvrđeno Zaključkom koji je zajedno s Izvješćem sastavni dio 

Zapisnika. 

 

Točka 8. 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Knina za 2020. godinu 

 

  Zamjenica gradonačelnika Kristina Perić je rekla da su ovim izvještajem obuhvaćeni i svi 

proračunski korisnici i da je tijekom 2020. godine nekoliko puta vršeno usklađivanje proračuna, da 

su prihodi izvršeni od 90 do 100%, a da je godina završena s manjkom od 2.445.490,68 kuna jer 

Grad Knin predfinacira rashode za projekte Intervencijskog plana, za koja sredstva se očekuje da 

će Gradu biti uplaćena u tekućoj godini te je dodala da će se manjak prihoda pokriti prenesenim 

viškom iz prethodnih godina. U nastavku je ukratko pojasnila ostvarene prihode te na što su se 

odnosili rashodi i izdaci proračunskih korisnika i upravnih tijela Grada Knina.     

Predsjednica je konstatirala da Odbor za financije i proračun nije imao primjedbi na 

Izvještaj. 

 Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Knina za 2020. godinu prihvaćen je 

većinom glasova, 11 „za“, 2 „protiv“ (Krvavica, Ćurić) i 4 „suzdržana“ (Tisaj, Marić, Grizelj, 

Mrnjavac), što je utvrđeno Zaključkom koji je zajedno s Izvještajem sastavni dio Zapisnika. 

 

 

Nakon desetominutne stanke koju je odredila predsjednica, sjednica je ponovo nastavljena 

u 16.40 sati.  

 

Točka 9. 

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala Grada Knina  

za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine 

 

Pročelnik Joško Nedoklan je izvijestio da se u ovom izvještajnom periodu Grad Knin nije 

dugoročno zaduživao na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala te je pojasnio da je u ožujku 

2020. godine realiziran Ugovor o kreditu s HBOR-om koji je potpisan u travnju 2019. godine i da 

je u izvještajnom razdoblju započela obveza Grada Knina po istom. 

Predsjednica je konstatirala da Odbor za financije i proračun nije imao primjedbi na 

Izvještaj. 

  Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala Grada Knina za 

razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine prihvaćen je većinom glasova, 15 „za“, 2 

„protiv“ (Krvavica, Ćurić), što je utvrđeno Zaključkom koji je zajedno s Izvještajem sastavni dio 

Zapisnika. 

 

Točka 10. 

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe Grada Knina  

za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine 

 

Pročelnik Joško Nedoklan je izvijestio da tijekom 2020. godine Grad Knin nije trošio 

sredstva proračunske zalihe. 

Nazočno 16 vijećnika (izašao vijećnik Tisaj).  

Predsjednica je konstatirala da Odbor za financije i proračun nije imao primjedbi na 

Izvještaj. 
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  Izvještaj o korištenju proračunske zalihe Grada Knina za razdoblje od 1. siječnja do 31. 

prosinca 2020. godine prihvaćen je većinom glasova, 14 „za“, 1 „protiv“ (Ćurić) i 1 „suzdržan“ 

(Krvavica), što je utvrđeno Zaključkom koji je zajedno s Izvještajem sastavni dio Zapisnika. 

 

 

Točka 11. 

Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima Grada Knina  

za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godinu 

 

Pročelnik Joško Nedoklan je izvijestio da tijekom 2020. godine Grad Knin nije davao 

jamstva te nije imao ni izdatke po navedenom osnovu. 

Predsjednica je konstatirala da Odbor za financije i proračun nije imao primjedbi na 

Izvještaj. 

  Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima Grada Knina za razdoblje od 1. 

siječnja do 31. prosinca 2020. godine prihvaćen je većinom glasova, 13 „za“, 1 „protiv“ (Krvavica) 

i 2 „suzdržana“ (Ćurić, Mrnjavac), što je utvrđeno Zaključkom koji je zajedno s Izvještajem 

sastavni dio Zapisnika. 

 

Točka 12. 

Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Knina za 2020. godinu 

 

Pročelnik Joško Nedoklan je naveo pravni temelj za donošenje predložene odluke i  

izvijestio da je Grad Knin prema Financijskom izvještaju za 2020. godinu ostvario ukupni višak u 

iznosu od 8.284.383 kuna te je pojasnio raspodjelu rezultata poslovanja. 

Predsjednica je konstatirala da Odbor za Statut, Poslovnik i propise te Odbor za financije i 

proračun nisu imali primjedbi na prijedlog. 

Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Knina za 2020. 

godinu donesena većinom glasova, 12 „za“, 2 „protiv“ (Krvavica, Ćurić) i 2 „suzdržana“ (Grizelj, 

Mrnjavac) i sastavni je dio Zapisnika. 

 

 

Točka 13. 

Izvješće o radu gradonačelnika Grada Knina za razdoblje srpanj – prosinac 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 srpanj - 

prosinac 2020. godine, posebno se osvrnuvši na projekte Intervencijskog plana koji su se odnosili 

na uređenje Cesarićeve obale, razvoja infrastrukture poduzetničkog centra te sportsko 

rekreacijskog centra Marunuša, izgradnju mosta na Orašnici, uređenje šetnjice prema Krčiću, 

rekonstrukciju i opremanje Informacijsko inovacijskog inkubatora.   

Nazočno 17 vijećnika.  

Predsjednica je konstatirala da Odbor za Statut, Poslovnik i propise te Odbor za financije i 

proračun nisu imali primjedbi na Izviješće. 

Vijećnik Nenad Tisaj je rekao da je očekivao da će od gradonačelnika čuti što je on 

napravio u zadnje četiri godine te je ponovio pitanja koja je postavio i prošloj godini koliko je 

novih investitora u gradu, koliko je radnih mjesta otvoreno i koliko se ljudi vratilo u Knin. 

Gradonačelnik je pojasnio da se ovo izvješće odnosi na određeni izvještajni period i da 

prikazuje rad upravnih službi pod palicom gradonačelnika i dodao da uvijek za učinjeno ili ne 

učinjeno odgovara gradonačelnik. 

Vijećnik Nenad Tisaj se složio da za sve odgovara gradonačelnik te je dodao da su vijećnici 

HDZ-a bili konstruktivna oporba i da su podržali sve prijedloge koji su bili dobri za grad, na što 

mu je gradonačelnik rekao da je jedan dio vijećnika HDZ-a bio konstruktivan i podržavao sve ono 

što je bilo dobro za grad, ali da vijećnik Tisaj ne spada u tu skupinu. 
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Vijećnik Josip Bebek se zahvalio na dosadašnjem razumijevanju i susretljivosti 

gradonačelnika i njegovih zamjenika dodavši da sve što je kao vijećnik ili građanin tražio da je i 

riješeno naglasivši da je temeljem njegovih amandmana odobreno oko pola milijuna kuna.   

Vijećnica Marina Krvavica je rekla da je gradonačelnik u jednom svom intervjuu srpskom 

listu Kurir izjavio da je pri ulasku u izbornu borbu prije četiri godine njegova misija bila borba za 

ravnopravnost srpske nacionalne manjine u Kninu. Nadalje je rekla da gradonačelnik ni u ovom 

izvješću, a niti u jednom prethodnom nije bilo koju aktivnost nazvao aktivnošću kojom se bori za 

ravnopravnost građana srpske nacionalne manjine te je dodala da se takvim izjavama manipulira i 

unosi nemir u građane.  Naglasila je da u ovom slučaju nije bitna ničija nacionalnost već da joj 

smeta iznošenje neistine. 

Gradonačelnik je rekao da je pitanje vijećnice sročeno zlonamjerno te je pročitao dio teksta 

i navedenog lista, citirano: „moj zavjet kada sam se kandidirao je bio da će ako pobijedim svi ljudi 

na prostoru grada Knina biti jednaki, zaključio je Jelić“. Dodao je da on nije kriv što vijećnica čuje 

ono što želi čuti i da nije rekao ono što ona tvrdi,  već da je govorio o svim ljudima te da ne zna što 

vijećnica implicira i želi postići te da baulja u prostoru između desničarenja, ljevičarenja, 

liberalizma, feminizma, šovinizma i da mu je jako teško definirati njen stav. 

Vijećnica Marina Krvavica se požalila predsjednici jer ista nije spriječila uvrede 

gradonačelnika spram nje i njene ličnosti nazvavši je šovinistom, da desničari i ostalo. Zamolila je 

gradonačelnika da pročita zadnji pasus intervjua dodavši da on može govoriti što hoće ali da je sve 

jasno što je mislio  

Gradonačelnik je rekao da je vijećnica ponovo iznijela neistinu i da je članak pozitivan i da 

ga vijećnica može tumačiti kako želi, a da je on upravo pročitao zadnju izjavu tog članka.  

 Vijećnica Marina Krvavica je rekla da nije jedina koja je stekla isti dojam čitajući intervju 

te je pitala gradonačelnika smatra li on da su građani srpske nacionalnosti u RH, a posebno u 

Kninu ugroženi i neravnopravni ili to nije ono što je on izjavio srpskom listu „Kurir“, a 

gradonačelnik je odgovorio da se pitanje ne odnosi na predmetnu točku dnevnog reda i da ga može 

postaviti kao vijećničko pitanje. 

 Izvješće o radu gradonačelnika Grada Knina za razdoblje srpanj – prosinac 2020. godine 

prihvaćeno je većinom glasova, 11 „za“, 5 „protiv“ (Tisaj, Marić, Mrnjavac, Krvavica, Ćurić) i 1 

„suzdržan“ (Grizelj), što je utvrđeno Zaključkom koji je zajedno s Izvješćem sastavni dio 

Zapisnika. 

 

Točka 14. 

Prijedlog Izmjena i dopuna Programa socijalnih davanja  

na području Grada Knina za 2021. godinu 

 

Pročelnica Sanda Petrović Brnić je rekla da se predloženim izmjenama i dopunama 

Programa, isti umanjuje za iznos od 905.000,00 kuna te da iznosi ukupno 2.080.000,00 kuna. 

Pojasnila je da su Programom socijalnih davanja za 2021. godinu predviđene isplate stipendija za 

učenike u iznosu od 150.000,00 kn, za studente u iznosu od 255.000,00 kn i za liječnike 

specijalizante u iznosu od 100.000,00 kn te da su predviđena sredstva za nabavu radnih bilježnica 

za osnovnoškolce u ukupnom iznosu od 500.000,00 kn, a da je analizom Programa socijalnih 

davanja utvrđeno je da se sredstva planirana za ovu vrstu namjene ne mogu smatrati socijalnim 

davanjima, slijedom čega se predlaže prebacivanje istih u Program Općih javnih potreba u 

predškolskom odgoju, školstvu i visokom obrazovanju na području Grada Knina. Nadalje je rekla 

da se predlaže povećanje sredstava za sufinanciranje adaptacije stanova za mlade obitelji, s 

planiranih 350.000,00 kn na iznos od 450.000,00 kn iz  razloga što je interes mladih za ovu mjeru 

izuzetno velik i da se mjerom želi stimulirati mlade obitelji za ostanak u Kninu. 

Predsjednica je konstatirala da Odbor za Statut, Poslovnik i propise te Odbor za financije i 

proračun nisu imali primjedbi na prijedlog. 

Prijedlog je prihvaćen te je Izmjena i dopuna Programa socijalnih davanja na području 

Grada Knina za 2021. godinu donesena većinom glasova, 14 „za“, 2 „protiv“ (Krvavica, Ćurić) i 1 

„suzdržan“  (Mrnjavac) i sastavni je dio Zapisnika. 
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Točka 15. 

Prijedlog Izmjena Programa Općih javnih potreba u predškolskom odgoju,  

školstvu i visokom obrazovanju na području Grada Knina za 2021. godinu 

 

Pročelnica Sanda Petrović Brnić je pozivajući se na prethodnu točku dnevnog reda 

predložila da se ukupan iznos Programa poveća za 1.005.000,00 kuna i da isti iznosi 2.000.000,00 

kuna. 

Predsjednica je konstatirala da Odbor za Statut, Poslovnik i propise te Odbor za financije i 

proračun nisu imali primjedbi na prijedlog. 

Prijedlog je prihvaćen te je Izmjena Programa općih javnih potreba u predškolskom odgoju, 

školstvu i visokom obrazovanju na području Grada Knina za 2021. godinu donesena većinom 

glasova, 14 „za“, 2 „protiv“ (Krvavica, Ćurić) i 1 „suzdržan“ (Mrnjavac) i sastavni je dio 

Zapisnika. 

 

Točka 16. 

Prijedlog Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture  

na području Grada Knina za 2021. godinu 

 

Pročelnik Ivica Brčina je predložio povećanje ukupnog iznosa sredstava potrebnih za 

izvršenje ovog Programa sa 8.035.000,00 kuna na 8.225.500 kuna te je kao razloge naveo projekte 

uređenja parkirališta iza stambene zgrade Tvrtkova 1-3-5, izgradnju javne rasvjete u Splitskoj 

ulici, izgradnja javne rasvjete - dječje igralište kod crkve. 

Nazočno 15 vijećnika (izašli vijećnici Bebek iTisaj).  

Predsjednica je konstatirala da Odbor za Statut, Poslovnik i propise te Odbor za financije i 

proračun nisu imali primjedbi na prijedlog. 

Prijedlog je prihvaćen te je Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture 

na području Grada Knina za 2021. godinu donesena većinom glasova, 10 „za“, 2 „protiv“ 

(Krvavica, Ćurić) i 3 „suzdržana“ (Marić, Grizelj, Mrnjavac) i sastavni je dio Zapisnika. 

 

 

Točka 17. 

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Knina za 2021. godinu 

 

Zamjenica gradonačelnika Kristina Perić je pojasnila da su predloženim izmjenama i 

dopunama planirani prihodi povećani za 3.559.072 kune i da sada iznose 147.625.190,77 kuna, a 

da su rashodi povećali za isti iznos te da iznose 147.695.190,77 kuna. U nastavku je pojasnila 

stavke koje su se odnosile na izmjene i dopune Proračuna. 

Predsjednica je konstatirala da Odbor za financije i proračun nije imao primjedbi na 

prijedlog. 

Vijećnica Marija Ćurić je prokomentirala da se sve ponavlja kao i prošle godine, da se 

sredstva troše na asfaltiranje, parkirališta, rasvjetu, da se moglo bez povećanja mjere za mlade 

obitelji te da se po rebalansu vidi da je politička izborna godina.  

Gradonačelnik je rekao da svake godine vijećnica ponavlja i optužuje da se radi predizborni 

proračun i da u svome komentaru namjerno i sustavno ne spominje pomoć gospodarstvu, mladim 

obiteljima, stipendiranje. Dalje je rekao da se i u ovoj godini ne radi ništa drugo u odnosu na 

prethodnu i da je cilj svih ovih godina bio pomoć građanima i poduzetnicima. 

Nazočno 17 vijećnika.  

Prijedlog je prihvaćen te su I. izmjene i dopune Proračuna Grada Knina za 2021. godinu 

donesene većinom glasova, 11 „za“, 2 „protiv“ (Krvavica, Ćurić) i 4 „suzdržana“ (Tisaj, Grizelj, 

Mrnjavac, Marić)  i sastavni je dio Zapisnika. 
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Točka 18. 

Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito  

izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Knina u 2021. godini 

 

Pročelnik Ivica Brčina je navodeći pravni temelj za donošenje predloženog Programa 

pojasnio da se istim utvrđuje namjensko korištenje sredstava naknade za poboljšanje 

infrastrukturno nedovoljno opremljenih i/ili neopremljenih naselja – asfaltiranje ceste za zaseok 

Kolunžije u Žagroviću te da se planirani iznos sredstava temelji na iznosu ostvarenom od naknade 

u 2020. godini, a stvarni iznos ovisi o broju dostavljenih snimaka izvedenog stanja te naplaćenoj 

naknadi po izdanim rješenjima o naknadi za zadržavanje u 2021. godini. 

Nazočno 16 vijećnika (izašla vijećnica Ćurić).  

Predsjednica je konstatirala da Odbor za Statut, Poslovnik i propise te Odbor za financije i 

proračun nisu imali primjedbi na prijedlog. 

  Prijedlog je prihvaćen te je Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Knina u 2021. godini donesen 

većinom glasova, 14 „za“, 1 „protiv“ (Krvavica) i 1 „suzdržan“ (Mrnjavac) i sastavni je dio 

Zapisnika. 

 

Točka 19. 

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o zakupu poslovnog  

prostora s Veleučilištem „Marko Marulić“ Knin, Petra Krešimira IV. 30, Knin 

 

Gradonačelnik je navodeći pravni temelj i razloge za donošenje predložene Odluke  pozvao 

vijećnike da daju suglasnost za sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora s Veleučilištem 

„Marko Marulić“ Knin  za poslovni prostor anagrafske oznake Kralja Petra Krešimira IV 30, Knin, 

ukupne površine 1350,00 m2,  po cijeni zakupnine od 1,00 kn uvećano za PDV, na rok od 5 

godina, tj. od 13. ožujka 2021. godine do 13. ožujka 2026. godine.  

Predsjednica je konstatirala da Odbor za Statut, Poslovnik i propise te Odbor za financije i 

proračun nisu imali primjedbi na prijedlog. 

Nazočno 17 vijećnika.  

  Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o zakupu 

poslovnog prostora s Veleučilištem „Marko Marulić“ Knin, Petra Krešimira IV. 30, Knin donesena 

jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika. 

 

 

Točka 20. 

Prijedlog Odluke o pokretanju postupka stavljanja izvan snage  

Detaljnog plana uređenja sjeverne gospodarske zone (I3) – istočni dio u Kninu 

 

Pročelnik Ivica Brčina je naveo pravni temelj za donošenje odluke i ukratko pojasnio da je 

razlog za stavljanje Plana izvan snage taj što je Zakonom ukinuta kategorija detaljnih planova 

uređenja, da od donošenja Plana 2007. godine do danas  nije došlo do realizacije  planskih 

smjernica, odnosno do izgradnje objekata primarne  namjene gospodarsko - proizvodne, skladišno 

servisne (I3) i da je postupak stavljanja Plana izvan snage, pokrenut je zahtjevom četiriju 

poduzetnika Grada Knina, koji su ovim Planom ograničeni u ostvarivanju obavljanja svojih 

djelatnosti za koje su registrirani, a radi kojih su upravo i kupili zemljište u obuhvatu predmetnog 

Plana. 

Nazočno 16 vijećnika (izašla vijećnica Grizelj).  

Predsjednica je konstatirala da Odbor za Statut, Poslovnik i propise nije imao primjedbi na 

prijedlog. 

Vijećnik Nenad Tisaj je pitao što je po GUP-u tamo predviđeno i što će biti sa zemljištem 

ako se Plan stavi izvan snage te tko su vlasnici zemljišta, a pročelnik Ivica Brčina je odgovorio da 

su po GUP-u na tom prostoru planirani proizvodni sadržaji i da su poduzetnici, koji su i vlasnici 

zemljišta, pokrenuli ovaj postupak kako bi mogli realizirati svoje poduzetničke planove.  
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  Prijedlog je prihvaćen te je Odluke o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog 

plana uređenja sjeverne gospodarske zone (I3) – istočni dio u Kninu donesena većinom glasova, 13 

„za“, 2 „protiv“ (Krvavica, Ćurić) i 1 „suzdržan“ (Marić) i sastavni je dio Zapisnika. 

 

 

Točka 21. 

Prijedlog Odluke o sporazumnom raskidu Ugovora o davanju koncesije za obavljanje 

komunalne djelatnosti – pružanje usluge pražnjenja  i odvoza otpadnih voda iz sabirnih 

jama i mulja iz malih sanitarnih uređaja na području Grada Knina 

 

Pročelnik Ivica Brčina je rekao da su temeljem Odluke o davanju koncesije za obavljanje 
komunalne djelatnosti – pružanje usluge pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz sabirnih jama i 
mulja iz malih sanitarnih uređaja na području grada Knina, Grad Knin i Komunalno poduzeće 
d.o.o. sklopili Ugovor o davanju koncesije za obavljanje navedene djelatnosti. Dalje je rekao 
da je dana 4. ožujka 2021. godine Komunalno poduzeće d.o.o. zatražilo raskid Ugovora iz 
razloga jer Zakon o vodama propisuje da se koncesija za usluge i radove ne daje za obavljanje 
djelatnosti javne odvodnje.  

Predsjednica je konstatirala da Odbor za Statut, Poslovnik i propise te Odbor za financije i 

proračun nisu imali primjedbi na prijedlog. 

Vijećnik Nenad Tisaj je rekao da bi bilo dobro da se navedena djelatnost izreklamira i da se  

i da se odredi povoljnija cijena jer poduzeće ima dvije cisterne i može zarađivati, a ne da isto daje 

u koncesiju.  

Nazočno 16 vijećnika (izašao vijećnik Đujić).  

  Prijedlog je prihvaćen te je Odluke o sporazumnom raskidu Ugovora o davanju koncesije 

za obavljanje komunalne djelatnosti – pružanje usluge pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz 

sabirnih jama i mulja iz malih sanitarnih uređaja na području Grada Knina donesena većinom 

glasova, 14 „za“ i 2 „suzdržana“ (Krvavica, Mrnjavac) i sastavni je dio Zapisnika. 

 

 

Točka 22. 

Godišnja analiza stanja u 2020. godini i godišnji plan razvoja sustava  

civilne zaštite na području Grada Knina za 2021. godinu 

 

Zamjenik gradonačelnika ujedno i načelnik Stožera civilne zaštite Marijo Ćaćić je rekao da 

Zakon o sustavu civilne zaštite utvrđuje obvezu Gradu Kninu da kao jedinica lokalne samouprave 

uređuje sustav i djelovanje civilne zaštite te prava i obveze jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave, pravnih i fizičkih osoba, obvezu osposobljavanja za potrebe sustava 

civilne zaštite, financiranje civilne zaštite te druga pitanja važna za sustav civilne zaštite. U 

nastavku je naveo aktivnosti koje su provedene tijekom 2020. godine i obveze koje je potrebno 

poduzeti u 2021. godini. 

Predsjednica je konstatirala da Odbor za Statut, Poslovnik i propise  i Odbor za financije i 

proračun nisu imali primjedbi na predmetnu Godišnju analizu i plan. 

Nazočno 12 vijećnika (izašli vijećnici Tisaj, Marić, Šešo, Mrnjavac, Antunović).  

Godišnja analiza stanja u 2020. godini i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na 

području Grada Knina za 2021. godinu usvojena je većinom glasova, 9 „za“, 1 „protiv“ (Krvavica) 

i 2 „suzdržana“ (Grizelj, Ćurić), što je utvrđeno Zaključkom koji je zajedno s Godišnjom analizom 

sastavni dio Zapisnika. 
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Točka 23. 

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite  

na području Grada Knina za period 2021. - 2024. godina 

 

Zamjenik gradonačelnika ujedno i načelnik Stožera civilne zaštite Marijo Ćaćić je rekao da 

su na temelju Zakona o civilnoj zaštiti  i donesenoj Procjene rizika od velikih nesreća za Grad 

Knin stvorene sve pretpostavke za donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i 

spašavanja  na području Grada Knina za period 2021-2024. godinu od strane Gradonačelnika, a 

koje se daju na usvajanje Gradskom vijeću Grada Knina. U nastavku je pojasnio cilj  Smjernica za 

osiguranje izgradnje sustava civilne zaštite, koji će osigurati najvišu razinu spremnosti za provedbu  

zadaća zaštite i spašavanje stanovništva i materijalnih dobara na području Grada Knina,  u 

složenim uvjetima prirodnih  ili drugih većih nesreća, odnosno katastrofa. 

Predsjednica je konstatirala da Odbor za Statut, Poslovnik i propise te Odbor za financije i 

proračun nisu imali primjedbi na prijedlog. 

Nazočno 14 vijećnika (izašli vijećnici Šešo, Mrnjavac, Antunović).  

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Knina za 

period 2021. - 2024. godinu usvojene su većinom glasova, 10 „za“ i 4 „suzdržana“ (Marić, Tisaj, 

Krvavica, Ćurić), što je utvrđeno Zaključkom koji je zajedno sa Smjernicama sastavni dio 

Zapisnika. 

 

Točka 24. 

Vijećnička pitanja 

 

 Vijećnik Nenad Tisaj je, budući da nije dobio odgovor na pitanje koje je postavio na jednoj od 

ranijih sjednica, ponovio pitanje koliko je u gradu Kninu novih investitora i koliko su oni  

otvorili radnih mjesta, odnosno koliko su zaposlili ljudi te koliko se ljudi vratilo u grad. 
 

Zamjenik gradonačelnika Marijo Ćaćić je odgovorio da je u gradu Kninu 6 novih poduzetnika, 

ali da gradska uprava nema podatak i ne vodi evidenciju koliko su radnih mjesta otvorili te je 

dodao da u ranijem mandatu nije bilo niti jednog novog gospodarskog subjekta u gradu. Dalje 

je rekao da osobe koje se vrate u grad ne javljaju u gradsku upravu i da GDPR propisuje koje 

evidencije se mogu vodit, ali da je prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u 2019. 

odselilo 77 osoba, u 2018. odselilo je 350 osoba, a u godini ranije oko 700 osoba.  

Vijećnik Tisaj nije bio zadovoljan odgovorom jer nije dobio podatke koji su to novi 

poduzetnici u gradu, a zamjenik gradonačelnika Ćaćić je rekao da će mu dostaviti te podatke 

naknadno. 

 

 Vijećnik Robert Marić je uvodno rekao da se u posljednje četiri godine nisu završili 

najavljivani projekti posebno naglasivši projekte žičare, restorana na Krčiću i mosta u 

Raškovićima  te je pitao za najavljivanog strateškog investitora u PZ Preparandiji. 
 

Zamjenik gradonačelnika Marijo Ćaćić je rekao da je priprema projekta postupak koji traje 

određeno vrijeme i da su neki projekti završeni, a neki da su u proceduri. Da 2017. godine kada 

su preuzeli upravljanje gradom nije zatečen pripremljen niti jedan projekt i da su oni morali 

provesti kompleksnu proceduru od početka što je uključivalo razradu idejnog projekta, 

rješavanje imovinsko-pravnih poslova, cjelokupne dokumentacije i ishođenje svih dozvola, 

iznalaženje sredstava i provedbu projekta. Dodao je da će uskoro biti objavljeno opsežno  

izviješće s cijelim predizbornim programom i svim aktivnostima koje su provedene tijekom 

ovog mandata kako bi građani mogli vidjeti što je napravljeno i ispunjeno. Naveo je da je kod 

provedbe nekih projekata opstrukcije bilo i od strane Županije jer se na mišljenje, zbog kojeg 

stoji cijeli projekt, čekalo godinu dana pored nekoliko požurnica.   Za most u Raškovićima je 

rekao da je nakon mnogo truda za realizaciju projekta i odmaganja drugih podnesen zahtjev za 

izdavanje građevinske dozvole. Za investiranje u Preparandiji je rekao da se Gradu javio 

investitor iz SAD-a koji je voljan vratiti se u Knin i uložiti u taj projekt, ali da se još pregovara 

ugovor još nije potpisan te da postoji još jedan potencijalni investitor iz Švedske.  



 13 

 

Vijećnik Robert Marić je rekao da su se u četiri godine napravila samo idejna rješenja, da nema 

niti jednog kamena temeljca i da čuje samo izgovore, koji nisu rješenja. 

Zamjenik gradonačelnika Marijo Ćaćić je rekao da se u 12 godina dok je HDZ bio na vlasti niti 

jedan korak nije napravio u svezi mosta u Raškovićima, a da se u zadnje 4 godine došlo do 

predzadnjeg koraka tj. građevinske dozvole nakon čijeg ishođenja se ide u gradnju mosta jer su 

sredstva osigurana. Naglasio je da se zadnjih godina u gospodarstvo Knina ulaže više nego 

ikada ranije. 

 

 Vijećnik Josip Bebek je podsjetio da je nedavno jedan gospodin iz Beograda koji se predstavio 

kao humanitarac u svojoj snimci s Kninske tvrđave objavio da je ovo Srbija i da tu nije mjesto 

jednoj nego drugoj zastavi te je pitao do kada će se osobe u gradsku upravu primati osobe koje 

će nama pojašnjavati tko smo mi, a tko su oni. Dalje je rekao da predstoje lokalni izbori te je 

zamolio da se predizbornim aktivnostima izbjegnu vrijeđanja i da se u te svrhe ne koriste djeca. 
 

Gradonačelnik  je rekao da se s dotičnim gospodinom, koji je bio u sklopu službene delegacije, 

nije sreo u gradskoj upravi nego na Kninskoj tvrđavi i da je isti zloupotrijebio situaciju i 

gostoprimstvo te je dodao da smatra da je državni sustav dobro reagirao i da taj gospodin neće 

skoro u Republiku Hrvatsku. Složio se u odnosu na komentar u svezi izbora. 

 

 Vijećnik Goran Mrnjavac je rekao da na području šetnjice ne postoji javni toalet te je pitao 

planira li se nešto poduzeti po tom pitanju, a zamjenik gradonačelnika Marijo Ćaćić je 

odgovorio da je ideja dobra i da će se razmisliti o istoj. 

 

 Vijećnica Marija Ćurić je pitala je li objavljena revizija, a ako nije zašto nije. 
 

Gradonačelnik je rekao da misli da je revizija gotova, ali da će ista prvo biti dostavljena 

nadležnim tijelima koji će odlučiti što dalje s tim.  Dodao je da je napravljena i revizija svih 

ustanova Grada i da je protiv nekih podnesena odgovarajuća prijava.  

 

 Vijećnik Davor Ilić se zahvalio na sudjelovanju u radu Gradskog vijeća i dodao da smatra da se 

dosta napravilo za dobrobit grada te je spomenuo mlade, stipendije, pomoć za rođenje djeteta i 

druge pomoći. 

 

 Vijećnica Marina Krvavica je pitala gradonačelnika stoji li još pri svome zavjetu da se bori za 

ravnopravnost svih građana i smatra li time da svi građani Knina nisu bili ravnopravni jer ako 

je to izjavio srpskom listi da to asocira na građane srpske nacionalnosti. Dalje je pitala zna li 

uprava Grada Knina  koliko je zatvoreno, a koliko otvoreno obrta i tvrtki, s obzirom da se daje 

novac gospodarstvenicima. 
 

Gradonačelnik je rekao da su u vrijeme kada se odlučio baviti upravljanjem gradom mnogi 

građani bili nejednaki, a da danas to više nisu, dodavši da je i on sam bio nejednak te da je 

među nejednakima bilo i ljudi drugih nacionalnosti. Rekao je da je u razdoblju 2017.-2019. 

odselilo oko 420 osoba, a razdoblju 2013.-2017. odselilo je 2400 osoba i da su odlazili jer nisu 

bili jednaki. Dodao jer da ako nema jednakosti nema ni demokracije.  
 

Zamjenik gradonačelnika Marijo Ćaćić je rekao da gradska uprava nema pristup bazama 

podataka o gospodarskim subjektima niti se takvi objekti javljaju i registriraju u Gradu Kninu. 

Dalje je rekao da je u 2017. godine gospodarskim subjektima dodijeljeno 74.000 kn, a u 2020. 

je dodijeljeno 1.878.000 kn i dodao da trenutno u gradu nema niti jedan prazan poslovni 

prostor u vlasništvu Grada Knina za razliku od ranije.   
 

Vijećnica Marina Krvavica je rekla da je uludo potrošen novac,  da nemaju rezultate i da nije 

tražila poimenično subjekte nego statistiku te je pitala gradonačelnika smatra li da su Srbi 

prognani iz Knina budući je u intervjuu prognane Srbe pozvao da se vrate.   
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Na samom kraju sjednice predsjednica i gradonačelnik su se zahvalili vijećnicima na  

suradnji, a gradonačelnik je izrazio nadu da građani osjećaju da je grad Knin bolji nego prije. 

 

      Sjednica je završena u 19.41.  

 

 

 

 

              ZAPISNIK  IZRADILA                      PREDSJEDNICA 

        Tatjana Plavčić, struč.spec.oec.                                       Vedrana Požar, struč.spec.oec. 


