GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/21-01/5
URBROJ: 2182/10-01-21-2
Knin, 22. ožujka 2021.

ZAPISNIK
s 47. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina
održane 22. ožujka 2021. elektroničkim putem
Iz razloga i dalje loše epidemiološke situacije izazvane širenjem zaraze bolesti COVID-19,
a sukladno čl. 37. st. 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i 144/20),
koji za vrijeme trajanja posebnih okolnosti propisuje mogućnost održavanja sjednica
predstavničkih tijela elektroničkim putem i čl. 94. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Knina
(„Službeno glasilo Grada Knina“ broj 4/21, u daljnjem tekstu: Poslovnik) te sukladno Odluci o
nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne
epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja,
(„Narodne novine“ broj 141/20, 1/21, 2/21, 8/21, 14/21, 20/21 i 26/21), predsjednica Gradskog
vijeća Grada Knina Vedrana Požar sazvala je 47. sjednicu Gradskog vijeća Grada Knina, koja je
održana elektroničkim putem, dana 22. ožujka 2021. u vremenu od 9,00 do 13,00 sati.
U radu 47. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina, održane elektroničkim putem,
sudjelovali su:
 gradski vijećnici Grada Knina
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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

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

 gradonačelnik Grada Knina Marko Jelić sa zamjenicima Marijo Ćaćić, Kristina
Perić i Željko Džepina
 pročelnici Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti Sanda
Petrović Brnić, Upravnog odjela za programe EU, gospodarstvo, strateško
planiranje i razvoj, financije, javnu nabavu i naplatu potraživanja Joško Nedoklan i
Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i
zaštitu okoliša

 službenica ovlaštena za obavljanje poslova Gradskog vijeća Tatjana Plavčić.
U radu sjednice nije sudjelovao vijećnik Marko Šešo, koji izostanak nije opravdao.
Utvrđeno da je na sjednici, od ukupno 18, nazočno 17 vijećnika i da Vijeće ima kvorum za
pravovaljano odlučivanje i donošenje odluka.
Na početku sjednice vijećnica Marina Krvavica te predsjednik Kluba HDZ-a Nenad Tisaj
postavili su pitanja vezana uz način glasovanja na 47. sjednici i mogućnostima Vijećnika glasovati
temeljem danih uputa te o samoj raspravi i mogućnosti postavljanja vijećničkih pitanja.
Odgovor je dala pročelnica Sanda Petrović Brnić naglasivši da stari Poslovnik Gradskog
vijeća Grada Knina, nije uopće definirao održavanje sjednica elektroničkim putem, održavanje
istih je provođeno sukladno uputama Ministarstva uprave i sukladno Odluci o nužnim
epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke
mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja, tako da su sva
dosadašnja glasovanja sukladna propisima i važeća su. Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i 144/20), usvojen je novi
Poslovnik Gradskog vijeća Grada Knina ("Službeno glasilo Grada Knina", broj 4/21) koji je stupio
na snagu 27. veljače 2021. godine, a koji u članku 94. definira način dostave glasova Vijećnika
prilikom održavanja sjednica elektroničkim putem (predsjedniku GV-a, pročelniku nadležnog
Upravnog odjela i svim vijećnicima). Predloženi obrazac proslijeđen je kao primjer, kao jedan od
predložaka za dostavu vijećničkih očitovanja po pojedinoj točki Dnevnog reda, ako bi isti
vijećnicima bio od pomoći. Kako se mnogi vijećnici u vrijeme održavanja sjednice nalaze na
svojim radnim mjestima i vjerojatno neće biti u mogućnosti dostaviti svoje glasove na
jednoobrazan način, njihovi glasovi će biti priznati na koji god način oni bili dostavljeni, jedino što
je važno je to da je iz istih razvidno kako je pojedini Vijećnik glasovao. Ako Vijećnik ne dostavi
svoj glas svima u mailing listi, isti će biti proslijeđen ostalim Vijećnicima od strane nadležnog
Upravnog odjela. U odnosu na vijećnička pitanja rečeno je se ista mogu postaviti tijekom same
sjednice, a da će odgovor biti dostavljen u roku tjedan dana.
Dnevni red s materijalima za predložene točke Dnevnog reda dostavljeni su 16. ožujka
2021. elektroničkim putem, dok je Zapisnik s 46. sjednice GV-a dostavljen 19. ožujka 2021., svim
sudionicima u radu sjednice te su isti zamoljeni da obavezno budu nazočni sjednici, što će potvrditi
glasovanjem, a eventualni izostanak, sukladno čl. 108. st. 2. Poslovnika, opravdaju putem tel.
022/664 435, mob. 098 906 9589 ili putem e-maila: sanda.petrovic.brnic@knin.hr, što je od
iznimne važnosti radi utvrđenja kvoruma za održavanje sjednice i donošenje odluka na istoj.
Usvajanje Zapisnika sa 46. sjednice Gradskog vijeća
Vijećnik Robert Marić imao je primjedbu na točku 24. Zapisnika – Vijećnička pitanja,
ističući da je zamjeniku gradonačelnika Mariju Čaćić postavio izravna i nedvosmislena, vrlo
precizna i “čitljiva” pitanja o „neprovođenju tri najrazvikanija i najviše reklamirana projekta iz
predizborne 2017.“, smatrajući da su ista vrlo jasno navedena u njegovom govoru, a odnosila su se
na projekte: most Raškovići, restoran Krčić i žičara prema tvrđavi, a ne kako je to navedeno u
Zapisniku da je pitanje glasilo kako to da gradska vlast nije apsolutno ništa napravila u ove 4
godine. Primjedba vijećnika Roberta Marić uvažena je te je Zapisnik ispravljen i dopunjen na
način da vijećničko pitanje glasi: u prvom dijelu „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.“ , dok u
drugom dijelu glasi:
„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.“
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Zapisnik je usvojen većinom glasova, 13 glasova „za“ i 4 glasa „protiv“ (vijećnici Marina
Krvavica, Robert Marić, Marija Ćurić i Nenad Tisaj).
Utvrđivanje Dnevnog reda
Na Dnevni red nije bilo primjedbi te je većinom glasova: 11 glasova „za“ i 6 glasova
„protiv“ (vijećnici Marina Krvavica, Nikolina Grizelj, Goran Mrnjavac, Robert Marić, Marija
Ćurić i Nenad Tisaj) usvojen sljedeći:
DNEVNI RED:
1. Prijedlog Odluke o visini sudjelovanja roditelja-korisnika usluga u cijeni korištenja usluga
Dječjeg vrtića CVRČAK Knin
(Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i
društvene djelatnosti)
2. Prijedlog Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić CVRČAK
Knin
(Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i
društvene djelatnosti)
3. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke o upisu djece u Dječji vrtić
CVRČAK Knin za pedagošku godinu 2021./2022.
(Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i
društvene djelatnosti)
4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove Lokalna
razvojna agencija Matica
(Izvjestitelj: Marijo Ćaćić, zamjenik gradonačelnika Grada Knina)
5. Vijećnička pitanja
Točka 1.
Prijedlog Odluke o visini sudjelovanja roditelja-korisnika usluga u
cijeni korištenja usluga Dječjeg vrtića CVRČAK Knin
Sukladno članku 48. stavku 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne
novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) dječji vrtić koji je osnovala jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave naplaćuje svoje usluge od roditelja-korisnika usluga sukladno mjerilima
koje utvrđuje predstavničko tijelo te jedinice, osim programa predškole koji je za roditelje
besplatan.
Člankom 25. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić CVRČAK Knin propisano je da mjerila
za naplatu usluga od roditelja-korisnika usluga donosi osnivač ustanove svojom odlukom.
Odlukom o visini sudjelovanja roditelja u cijeni pružanja-korištenja usluge Dječjeg vrtića
CVRČAK Knin („Službeno glasilo Grada Knina“ broj 10/20) koju je Gradsko vijeće Grada Knina
donijelo na svojoj 33. sjednici održanoj dana 19. svibnja 2020. godine, propisane su cijene
korištenja programa koji se ostvaruju u Dječjem vrtiću CVRČAK Knin te mogućnosti umanjenja
cijene plaćanja sukladno imovinskom (samohrani roditelji i roditelji koji ostvaruju manje od
1.400,00 kuna po članu kućanstva) i obiteljskom statusu (roditelji s više djece). Iznimno od
odredbi predmetne Odluke, predviđena je mogućnost umanjenja cijene korištenja usluge, odnosno
programa Dječjeg vrtića CVRČAK Knin, u izvanrednim okolnostima.
Novim prijedlogom Odluke o visini sudjelovanja roditelja-korisnika usluga u cijeni
korištenja usluga Dječjeg vrtića CVRČAK Knin uređena su pitanja obveznika plaćanja (članak 5.),
visine cijene korištenja usluga programa Dječjeg vrtića CVRČAK Knin (članak 7.) te mogućnosti
umanjenja i oslobađanja od obveze plaćanja (članci 8.-9. te 11.-14. Prijedloga). Sukladno članku
48. stavku 5. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, prijedlogom je utvrđeno da se cijena
korištenja usluga dječjeg vrtića uplaćuje u propisanom roku na žiro-račun Dječjeg vrtića
CVRČAK Knin.
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Utvrđeno je da Odbor za Statut, Poslovnik i propise nije imao primjedbi na Prijedlog
Odluke o visini sudjelovanja roditelja-korisnika usluga u cijeni korištenja usluga Dječjeg vrtića
CVRČAK Knin.
Vijećnik Nenad Tisaj postavio je pitanje: „Hoće li i kako biti riješeno plaćanje usluge
Vrtića za vrijeme covid-a prije donošenja ovog Pravilnika, kada se iz istih razloga usluga nije
mogla koristiti, a morala se platiti?“
Odgovor je dala pročelnica Sanda Petrović Brnić i pojasnila je da je točkom IV. trenutačno
važeće Odluke o visini sudjelovanja roditelja u cijeni pružanja-korištenja usluga DV Cvrčak Knin,
KLASA: 402-01/20-01/102, URBROJ: 2182/10-01-20-3 od 19. svibnja 2020. propisano je da će se
u slučajevima obustave rada dječjeg vrtića zbog izvanrednih okolnosti, za roditelje korisnike
usluga DV Cvrčak Knin, mjesečna cijena usluge obračunavati sukladno broju dana korištenja
usluge. Obračun mjesečne usluge vrši se na način da se ukupni iznos ugovorenih usluga u mjesecu
dijeli s brojem radnih dana u tom mjesecu te množi dobiveni iznos s brojem radnih dana u kojem
je roditelj koristio uslugu. Iz navedenog je razvidno da trenutačno roditelji-korisnici usluga istu
plaćaju ovisno o broju dana korištenja usluge.
Danim odgovorom vijećnik Tisaj nije bio zadovoljan te je dodatno pojašnjenje Vijećniku
dala zamjenica gradonačelnika Kristina Perić:
„ Roditeljima čija djeca su bila pod mjerama samoizolacije zbog zaraze korona virusom čiji
izvor je bio dječji vrtić, računi će po donošenju Odluke biti umanjeni sukladno broju dana koje su
proveli u samoizolaciji“,
nakon čega je vijećnik Tisaj izjavio da je odgovorom zamjenice Perić zadovoljan.
Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o visini sudjelovanja roditelja-korisnika usluga u cijeni
korištenja usluga Dječjeg vrtića CVRČAK Knin usvojena s 15 glasova „za“, 2 glasa „protiv“
(vijećnice Marina Krvavica i Marija Ćurić) i nitko „suzdržan“.
Točka 2.
Prijedlog Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece
u Dječji vrtić CVRČAK Knin
Pravna osnova za donošenje Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu Djece u
Dječji vrtić CVRČAK Knin su odredbe članka 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
(„Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), članak 60. stavak 2. Statuta Dječjeg vrtića
CVRČAK Knin, KLASA: 012-03-01/19-01/1, URBROJ: 2182/10-13/01-19-1 te članak 35. Statuta
Grada Knina („Službeno glasilo Grada Knina“, broj 3/21).
Odredbom članka 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju propisano je da pravo
na upis u dječje vrtiće, koji su u vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili
u državnom vlasništvu, imaju djeca roditelja žrtava i invalida domovinskog rata, djeca iz obitelji s
troje ili više djece, djeca zaposlenih roditelja, djeca s teškoćama u razvoju, djeca samohranih
roditelja i djeca u udomiteljskim obiteljima, djeca u godini dana prije polaska u osnovnu školu i
djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu, a da o načinu ostvarivanja prava na prednost pri
upisu djece u dječji vrtić odlučuje osnivač svojim aktom, dok je člankom 35. stavkom 1. točkom
36. Statuta Grada Knina propisano da Gradsko vijeće donosi odluke i druge opće i pojedinačne
akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.
Sukladno Odluci o utvrđivanju prava na prednost pri upisu djece u Dječji vrtić CVRČAK
Knin za radnu 2020./2021. godinu (Službeno glasilo Grada Knina, br.10/20) koju je Gradsko
vijeće Grada Knina usvojilo na svojoj 33. sjednici održanoj 19. svibnja 2020. godine, propisano je
da prednost pri upisu u dječji vrtić CVRČAK Knin ostvaruju djeca sukladno citiranoj odredbi
članka 20. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju te su definirane posebne kategorije korisnika
usluga djeteta iz obitelji s više djece te djeteta u udomiteljskoj obitelji.
Ovim prijedlogom Odluke o načinu utvrđivanja prava na ostvarivanje prednosti pri upisu u
Dječji vrtić CVRČAK Knin predviđeno je da pravo na upis u programe koje provodi dječji vrtić
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imaju djeca roditelja s prebivalištem na području Grada Knina, a ukoliko ima slobodnih kapaciteta,
upisati se mogu i djeca roditelja s prebivalištem na području drugih jedinica lokalne samouprave i
roditelja koji nisu državljani Republike Hrvatske te je taksativno utvrđen redoslijed prvenstva,
sukladno odredbama članka 20. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. Mjerila za
utvrđivanje prava na ostvarivanje prednosti pri upisu u dječji vrtić uređeni su člancima 4.-6.
prijedloga Odluke. Radi ostvarivanja prava na prednost pri upisu roditelji su dužni dostaviti
odgovarajuću dokumentaciju propisanu posebnim aktom dječjeg vrtića, a sam postupak upisa
djece, način i uvjeti ostvarivanja reda prvenstva i druga pitanja u vezi s postupkom upisa uređena
su Pravilnikom o upisu djece u Dječji vrtić CVRČAK Knin.
Utvrđeno je da Odbor za Statut, Poslovnik i propise nije imao primjedbi na Prijedlog
Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić CVRČAK Knin.
Rasprave o prijedlogu nije bilo.
Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji
vrtić CVRČAK Knin usvojena s 15 glasova „za“, 2 glasa „protiv“ (vijećnice Marina Krvavica i
Marija Ćurić) i nitko „suzdržan“.
Točka 3.
Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke o upisu djece u Dječji vrtić
CVRČAK Knin za pedagošku godinu 2021./2022.
Pravna osnova za donošenje Odluke o upisu Djece u Dječji vrtić CVRČAK Knin je
odredba članka 35. stavka 1. točka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne
novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), članak 60. stavak 2. točka 4. Statuta Dječjeg vrtića
CVRČAK Knin, KLASA: 012-03-01/19-01/1, URBROJ: 2182/10-13/01-19-1, koji propisuju da
Upravno vijeće dječjeg vrtića odlučuje o upisu i mjerilima upisa, uz suglasnost Osnivača te članak
35. Statuta Grada Knina („Službeno glasilo Grada Knina“, broj 3/21), dok članak 4. stavak 1.
Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić CVRČAK Knin, KLASA: 011-03-01/18-06/06, URBROJ:
2182/10-13/06-18-01, propisuje da se upis u Dječji vrtić CVRČAK Knin provodi temeljem Odluke
o upisu koju donosi Upravno vijeće za svaku pedagošku godinu, uz suglasnost Gradskog vijeća
Grada Knina.
Upravno vijeće Dječjeg vrtića CVRČAK Knin je na 65. sjednici donijelo Zaključak o
utvrđivanju Prijedloga odluke o upisu djece u Dječji vrtić CVRČAK Knin, KLASA: 003-06/2101/3, URBROJ: 2182/10-13/01-21-4, kojim Prijedlogom su uređeni rokovi, načini i uvjeti upisa u
Dječji vrtić CVRČAK Knin za pedagošku godinu 2021./2022..
Iz zahtjeva Upravnog vijeća kojim se traži suglasnost osnivača na predmetnu Odluku,
razvidno je će se upisi u Dječji vrtić provest u razdoblju od 06. travnja do 16. travnja 2021. godine,
u kojem roku roditelji, skrbnici ili udomitelji djeteta (dalje u tekstu: roditelji) mogu podnijeti
zahtjev za nastavak korištenja usluga Dječjeg vrtića CVRČAK Knin ili podnijeti prijavu za upis
djeteta koje nije koristilo program dječjeg vrtića. Zahtjeve za nastavak korištenja usluga dječjeg
vrtića roditelji podnose neposredno u dječji vrtić, u skupinu koju dijete pohađa, dok se prijave
novoupisane djece provodi elektronički, putem aplikacije vrtic.app.
Na upis djece koja su obveznici predškole, a koja ne koriste usluge (program) dječjeg vrtića
primjenjuju se na odgovarajući način odredbe Odluke koje se odnose na postupak upisa u redovite
programe.
Postupak upisa u Dječji vrtić provodi Povjerenstvo za provedbu upisa koje će nakon
provedenog postupka objaviti listu reda prvenstva sukladno zbroju ostvarenih bodova djeteta
prema kriterijima utvrđenim posebnim aktima predstavničkog tijela Osnivača i propisima
Upravnog vijeća kojima se uređuje ostvarivanje prava na prednost pri upisu u Dječji vrtić.
Nakon provedenog postupka Povjerenstvo za provedbu upisa će objaviti listu reda
prvenstva protiv koje roditelji koji su nezadovoljni rezultatima provedenog postupka mogu
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podnijeti prigovor u roku od 5 dana, sukladno odredbama Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić
CVRČAK Knin. O prigovoru roditelja odlučuje Upravno vijeće.
Na temelju Odluke o upisu djece, Dječji vrtić CVRČAK Knin će objaviti natječaj za upis
djece u dječji vrtić koji će se objaviti u medijima, na službenim stranicama i oglasnim pločama
Dječjeg vrtića CVRČAK Knin.
Utvrđeno je da Odbor za Statut, Poslovnik i propise nije imao primjedbi na Prijedlog
Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke o upisu djece u Dječji vrtić CVRČAK Knin
za pedagošku godinu 2021./2022.
Rasprave o prijedlogu nije bilo.
Prijedlog je prihvaćen te je Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke o upisu
djece u Dječji vrtić CVRČAK Knin za pedagošku godinu 2021./2022. usvojen sa 15 glasova „za“,
2 glasa „protiv“ (vijećnice Marina Krvavica i Marija Ćurić) i nitko „suzdržan“.
Točka 4.
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju
Javne ustanove Lokalna razvojna agencija Matica
Gradsko vijeće Grada Knina na 14. sjednici održanoj dana 24. rujna 2018. donijelo je
Odluku o osnivanju Javne ustanove Lokalna razvojna agencija Matica („Službeno glasilo Grada
Knina“, broj 9/18), za koju je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije
Rješenjem, KLASA: UP/I-023-01/18-01/11, URBROJ: 538-06-1-1/221-18-4 od 10. listopada
2018., utvrdilo da je Odluka Gradskog vijeća Grada Knina, KLASA: 302-02/18-01/5, URBROJ:
2182/10-01-18-9 od 24. rujna 2018. o osnivanju Javne ustanove Lokalna razvojna agencija Matica
(u daljnjem tekstu: Odluka) sukladna s odredbama Zakona o ustanovama te je ista upisana u sudski
registar 7. studenog 2018. godine.
U aktu o osnivanju Javne ustanove Lokalna razvojna agencija Matica (u daljnjem tekstu:
Agencija), potrebno je donijeti određene izmjene i dopune kako bi se odredbe istog uskladile sa
Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 147/14, 123/17 i
118/18) i Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske
(„Narodne novine“ broj 123/17).
Predloženim izmjenama i dopunama mijenja se članak 4. stavak 1. Odluke, koji definira
djelatnosti Agencije, na način da se iste usklađuju sa Zakonom o regionalnom razvoju Republike
Hrvatske, kao i sa Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike
Hrvatske, kojima su propisani poslovi lokalnih razvojnih agencija, a temeljem kojih su neke od
djelatnosti iz trenutačno važeće Odluke, stavljene van snage. Ostale izmjene i dopune odnose se na
poslove koje Agencija obavlja za Osnivača, gradske ustanove, poduzetnike, poljoprivrednike i
druge dionike s područja Grada Knina, uključujući i obveze Agencije kao projektnog partnera
Gradu u provedbi Intervencijskog plana, kao i otvaranje više mogućnosti za prijavu Agencije na
nacionalne i EU natječaje.
Također predloženim izmjenama i dopunama dopunjuje se članak 7. stavak 1. Odluke na
način da se ovlašćuje Upravno vijeće i na donošenje Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i
sistematizaciji radnih mjesta i provedbi natječaja za zapošljavanje i Pravilnika o radu, uz
prethodnu suglasnost gradonačelnika.
Člankom 8. stavkom 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99,
35/08 i 127/19) propisano je da je osnivač javne ustanove dužan od ministarstva, u čijem je
djelokrugu nadzor nad obavljanjem djelatnosti za koju se javna ustanova osniva, zatražiti
prethodnu ocjenu sukladnosti odluke, sporazuma, odnosno ugovora o osnivanju sa zakonom,
slijedom čega je predmetna Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove
Lokalna razvojan agencija Matica, poslana Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske
unije na prethodnu ocjenu sukladnosti iste sa Zakonom o ustanovama.
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Dana 12. ožujka 2021. godine u Gadu Kninu zaprimljeno je Rješenje Ministarstva
regionalnog razvoja i fondova Europske unije, KLASA: UP/I-023-01/21-01/1, URBROJ: 538-061-1/410-21-2 od 2. ožujka 2021., kojim se potvrđuje da je Odluka o izmjenama i dopunama
Odluke o osnivanju Javne ustanove Lokalna razvojan agencija Matica sukladna s odredbama
Zakona o ustanovama.
Utvrđeno je da Odbor za Statut, Poslovnik i propise nije imao primjedbi na Prijedlog
Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove Lokalna razvojna agencija
Matica
Vijećnik Nenad Tisaj postavio je pitanje: „U materijalu koji ste nam poslali vidljivo je da
niste isti dokument poslali Ministarstvu regionalnog razvoja i EU fondova i nama vijećnicima,
molim objašnjenje. Nadalje, tek nakon prihvaćanja bi se ta odluka trebala slati Ministarstvima na
provjeru, Ministarstvu kulture svakako. Kulturna baština na području Grada Knina je širok pojam
ali jasno definirana kategorija, zanima me ako će ova točka dnevnog reda proći danas hoće li javna
ustanova Matica i kako preuzeti upravljanje nad svime što je na području Knina proglašeno
kulturnom baštinom od strane nadležnog Ministarstva?“
Odgovor je dao zamjenik gradonačelnika Marijo Ćaćić: „Ne znam zbog čega ste pomislili
da su različiti dokumenti poslani nadležnom Ministarstvu i gradskim vijećnicima, pa ću Vam
pokušati pojasniti proceduru. Dakle, Ministarstvu su dostavljeni Prijedlog Odluke o izmjenama i
dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove Lokalna razvojna agencija Matica (koji možete
iščitati u materijalima koji su Vam dostavljeni, na stranicama 2 i 3), zajedno sa trenutno
aktualnom Odlukom o osnivanju Javne ustanove Lokalna razvojna agencija Matica iz 2018. godine
(koji možete iščitati u materijalima koji su Vam dostavljeni, stranice 7 – 10). Prema tome,
Ministarstvu su dostavljeni dokumenti koji su dostavljeni i gradskim vijećnicima i na temelju tih
dokumenata je Ministarstvo poslalo Rješenje kojim utvrđuju da je Odluka o izmjenama i
dopunama Odluke o osnivanju JU LRA Matica sukladna s odredbama Zakona o ustanovama.
Procedura ne propisuje traženje suglasnosti za izmjene Odluke o osnivanju Javne ustanove od
Ministarstva kulture, ali smo na jednom od sastanaka u Ministarstva kulture dobili preporuku
tadašnjeg pomoćnika ministrice, dr. sc. Hrvoja Manenice da, s obzirom na raspoložive kapacitete,
upravo na ovakav način uredimo upravljanje kulturnom baštinom na cijelom području grada. JU
LRA Matica neće preuzeti upravljanje nad svim što je na području Grada Knina evidentirano kao
kulturna baština, već samo nad onim što je pod nadležnosti Grada. Na taj način će se omogućiti
održavanje lokaliteta koji do sad nisu uopće bili održavani i onih koji su bili neadekvatno
održavani te će se omogućiti iskorištavanje vrlo izdašnih bespovratnih EU sredstava za
revitalizaciju naše kulturno-povijesne baštine na cijelom području Grada.“
U odnosu na dio pitanja vijećnika Tisaja da bi se predmetna Odluka trebala slati
ministarstvu na provjeru tek po usvajanju iste, odgovor je dala pročelnica Sanda Petrović Brnić da
je izmjenama članka 8. Zakona o ustanovama, propisana obveza od nadležnog ministarstva
zatražiti prethodnu suglasnost na predložene odluke, a ne kako je to ranije bilo riješeno po
usvajanju istih na GV-u, podsjećajući da je ista situacija bila i prilikom usvajanja Izmjena i dopuna
Odluke o osnivanju JVP-a Grada Knina.
Vijećnik Tisaj izjavio je da nije zadovoljan odgovorom zamjenika Ćaćića te je ponovno
ukazao na, po njemu, sporni dio točke.
Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne
ustanove Lokalna razvojna agencija Matica usvojena s 11 glasova „za“, 6 glasova „protiv“
(vijećnici Marina Krvavica, Nikolina Grizelj, Goran Mrnjavac, Robert Marić, Marija Ćurić i
Nenad Tisaj) i nitko „suzdržan“.
Točka 5.
Vijećnička pitanja
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Vijećnik Nenad Tisaj postavio je dva pitanja:
„1. I dalje čekam odgovor na pitanja koliko je investitora došlo u Knin u zadnje četiri
godine, koliko je radnih mjesta otvoreno i koliko se ljudi vratilo. Ići u kampanju i govoriti da nitko
ne bi trebao čekati odgovor na bilo što duže od 30 dana, a vijećniku ne odgovarati mjesecima je
sramota, pozivanje na GDPR nije odgovor nego izlika kad se nema zadovoljavajući odgovor.
Nisam tražio imena i njihov OIB nego broj za koji ste u svom programu pod točkom 1.3.5. rekli da
ćete napraviti registar.
2. Primio sam upit iz naselja Medići da su nekim potrošačima ugrađivani vodomjeri, a
drugima nisu. Uskoro dolazi period zalijevanja vrtova i pojačane potrošnje vode. Stanovnici
strahuju da će se nekontrolirano trošiti voda uslijed čega će opet biti slab tlak u mreži, a ujedno
žele da bude pravedniji obračun i da svaki potrošač plaća svoj utrošak vode.“
Vijećnička pitanja bit će proslijeđena Gradonačelniku i zamjenicima te pročelniku Ivici
Brčina na davanje odgovora te će odgovori na ista biti dostavljeni pisanim putem u roku sedam
dana.
Glasovi članova Gradskog vijeća Grada Knina zaprimljeni e-mailom, čine sastavni dio
ovoga Zapisnika.
Sjednica je završena u 13,00 sati.

ZAPISNIK VODILA

PREDSJEDNICA

Sanda Petrović Brnić, dipl. iur.

Vedrana Požar, struč.spec.oec.
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