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Knin, 28. srpnja 2021.  

 

 

 

 

Z A P I S N I K  

s 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina 

 

 

 

 Sjednica je, dana 28. srpnja 2021. godine, održana u gradskoj vijećnici u Kninu, s 

početkom u 16.00 sati.  

 Sjednicu je otvorio i istom predsjedao Dragan Miličević, predsjednik Gradskog vijeća 

Grada Knina (dalje u tekstu: predsjednik), koji je na početku sjednice u svoje te u ime Gradskog 

vijeća Grada Knina čestitao sugrađanki Matei Jelić na osvojenoj zlatnoj medalji u taekwondou na 

olimpijskim igrama u Tokyu.  

 

Nakon izvršene prozivke, utvrđeno je da su od ukupno 15 vijećnika na sjednici nazočni 

sljedeći vijećnici: 
 

1. Antonija Anić-Matić 

2. Marjan Blažević 

3. Tomislav Čolak

4. Ante Dujić 

5. Nino Grabić 

6. Davor Ilić 

7. Mario Krišto 

8. Slavko Krvavica 

9. Ana Marić 

10. Spomenka Martić 

11. Dragan Miličević 

12. Dušan Milivojević 

13. Anja Šimpraga 

14. Marko Vujasinović 
 

te da Vijeće ima kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje odluka. 

Vijećnik Goran Mrnjavac je opravdao izostanak. 

 

 

Usvajanje zapisnika 

 

Na zapisnik s 2. sjednice Gradskog vijeća nije bilo primjedbi te je isti usvojen jednoglasno. 
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Utvrđivanje dnevnog reda 

 

 

Jednoglasno je usvojen sljedeći: 

 

D N E V N I      R E D 

 

1. Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Narodne knjižnice – Knin 

(Izvjestitelj: Ivica Šimić, ravnatelj Narodne knjižnice - Knin) 

2. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Knin  

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

                         društvene djelatnosti) 

3. Prijedlog Odluke o pristupanju Grada Knina Sporazumu gradonačelnika za klimu i 

energiju 

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

                   društvene djelatnosti) 

4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava iz 

Proračuna Grada Knina za 2021. godinu za redovito godišnje financiranje političkih 

stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Knina i članova Gradskog vijeća Grada 

Knina izabranih s liste grupe birača 

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

                   društvene djelatnosti) 

5. Prijedlog I. izmjena Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Knina za 

2021. godinu 

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

                   društvene djelatnosti) 

6. Prijedlog II. 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) 

7. Prijedlog  Izmjena  Programa  održavanja  komunalne  infrastrukture  na  području 

Grada Knina za 2021. godinu 

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

                    imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša) 

8. Prijedlog Izmjena i dopuna II 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) 

9. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Knina za 2021. godinu 

(Izvjestiteljica: Kristina Perić, zamjenica gradonačelnika Grada Knina) 

10. Prijedlog Odluke o prigovorima na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Knin (Izvjestitelj: Ivica Brčina, 

pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne, 

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

                           imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša) 

11. Prijedlog Odluke o stavljanju 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) 

12. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Ex 

vojarna Krka“ 

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

                    imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša) 
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13. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o određivanju imena ulica i trgova na području 

Grada Knina 

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

                    imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša) 

14. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja domaćih životinja na području Grada 

Knina 

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

                    imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša) 

15. Prijedlog Odluke o utvrđivanju svojstva Trga Ante Starčevića u Kninu kao komunalne 

infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi 

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

                    imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša) 

16. Prijedlog Odluke o utvrđivanju svojstva groblja u naselju Potkonje kao komunalne 

infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi 

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

                    imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša) 

17. Izvješće o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu 

(Izvjestiteljica: Kristina Perić, zamjenica gradonačelnika Grada Knina) 

18. Vijećnička pitanja 

______________________________ 

 

 

Točka 1. 

Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Narodne knjižnice – Knin 

 

Ravnatelj Narodne knjižnice – Knin Ivica Šimić je pojasnio da je razlog donošenja 

predloženog Pravilnika usklađenje sa Zakonom o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti te novim 

Statutom Narodne knjižnice Knin. 

Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost nema  

primjedbi na prijedlog. 

Vijećnik Tomislav Čolak je pitao hoće li se broj zaposlenih u Knjižnici povećavati 

sukladno sistematizaciji, a ravnatelj Ivica Šimić je odgovorio da se sistematizacija radnih mjesta 

nije mijenjala od 2015. godine, da je trenutno zaposleno sedam osoba i da ne zna hoće li se neka 

od slobodnih radnih mjesta popunjavati ubuduće.  

Prethodna suglasnost na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 

Narodne knjižnice - Knin dana je većinom glasova, 9 „za“ i 5 „protiv“ (Klub vijećnika HDZ), što 

je utvrđeno Zaključkom koji je sastavni dio Zapisnika. 

 

 

Točka 2. 

Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Knin 

 

Pročelnica Sanda Petrović Brnić je izvijestila da su na natječaj za imenovanje ravnatelja 

POU Knin pristigle dvije pravodobne prijave te da je Upravno vijeće POU utvrdilo da prijava 

Sandre Cigić Žulj ispunjava formalne uvjete iz natječaja, a da je prijava Ive Perkovića nepotpuna i 

da ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja slijedom čega je predložilo da se za ravnatelja, na 

mandat od četiri godine, imenuje Sandre Cigić Žulj.  

Predsjednik je konstatirao da Odbor za izbor i imenovanja nema primjedbi na prijedlog. 

Vijećnik Tomislav Čolak je iz natječajne dokumentacije kandidatkinje Sandre Cigić Žulj tj. 

njenog Plana rada pročitao SWOT analizu POU u dijelu koji se odnosio na prijetnje i tražio 

pojašnjenje od gradonačelnika. 
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Gradonačelnik Marijo Ćaćić (dalje u tekstu: gradonačelnik) je pojasnio da je kroz 

instrument SWOT analize,  kandidatkinja u svome Planu rada navela i analizirala snagu i prilike 

Učilišta te moguće prijetnje i slabosti u budućem poslovanju Učilišta. 

Prijedlog je prihvaćen te je Rješenje o imenovanju ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta 

Knin doneseno većinom glasova, 9 „za“ i  5 „suzdržanih“ (Klub vijećnika HDZ),  i sastavni je dio 

Zapisnika.           

 

Točka 3. 

Prijedlog Odluke o pristupanju Grada Knina  

Sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju 

 

Pročelnica Sanda Petrović Brnić je kao pravni temelj za donošenje Odluke navela Statut 

Grada Knina te je u rekla da je Sporazum gradonačelnika najveći svjetski pokret gradova usmjeren 

na lokalne aktivnosti koje utječu na klimu i energiju. U nastavku je pojasnila na što se obvezuje 

Grad Knin potpisivanjem Sporazuma i dodala da je Sporazumu pristupilo 10921 potpisnika iz više 

od 53 zemlje, a da je u RH inicijativu prihvatilo 96 gradova. Rekla je da za provedbu ove Odluke 

nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Proračunu za 2021. godinu, a da će se u proračunu za 

sljedeću godinu osigurati iznos od cca 38.000,00 kuna za izradu Akcijskog plana za održivu 

energiju i borbu protiv klimatskih promjena SECAP. 

Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost te Odbor 

za financije i proračun nemaju primjedbi na prijedlog. 

Vijećnik Tomislav Čolak je pozvao vijećnike da ne podrže ovaj prijedlog rekavši da Grad 

neće moći ispuniti navedene obveze i da će to koštati građane Knina više od navedenog iznosa, a 

gradonačelnik je pojasnio da je ovaj prijedlog jedan od koraka u cilju odgovornosti prema prirodi i 

budućim projektima EU te dodao da je iznos marginalan u cilju boljeg i čišćeg okoliša. 

Vijećnik Tomislav Čolak je rekao da nije protiv provedbe energetskih i klimatskih politika,  

ali da ne želi da Knin pristupi Sporazumu, a gradonačelnik je rekao da Knin mora pristupiti 

Sporazumu kako bi mogao koristit sredstva iz pojedinih fondova te da je spreman kao i svih drugih 

96 gradova u Hrvatskoj koji su pristupili inicijativi.  

Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o pristupanju Grada Knina Sporazumu gradonačelnika 

za klimu i energiju donesena većinom glasova, 13 „za“ i 1 „protiv“ (Čolak), i sastavni je dio 

Zapisnika.           

 

 

Točka 4. 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava  

iz Proračuna Grada Knina za 2021. godinu za redovito godišnje financiranje političkih 

stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Knina i članova Gradskog vijeća  

Grada Knina izabranih s liste grupe birača 

 

Pročelnica Sanda Petrović Brnić je navela pravni temelj za donošenje predložene Odluke te 

je ukratko pojasnila istu zaključivši da je ukupan iznos sredstava za političke stranke i nezavisne 

vijećnike za 2021. godinu utvrđen u iznosu od 53.900 kuna i da je isti osiguran u Proračunu za 

tekuću godinu. 

Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost te Odbor 

za financije i proračun nemaju primjedbi na prijedlog. 

Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju 

sredstava iz Proračuna Grada Knina za 2021. godinu za redovito godišnje financiranje političkih 

stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Knina i članova Gradskog vijeća Grada Knina 

izabranih s liste grupe birača donesena jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika.           
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Točka 5. 

Prijedlog I. izmjena Programa javnih potreba u kulturi  

na području Grada Knina za 2021. godinu 

 

Pročelnica Sanda Petrović Brnić je rekla da je zbog epidemioloških prilika i tijekom ove 

godine nastavljeno s otkazivanjem velikog broja planiranih kulturnih manifestacija i priredbi i da 

je to razlog što su sredstava planirana, najvećim dijelom, za Dan Grada, ali i ostale blagdane, u 

iznosu od 120.000,00 kn ostala neutrošena te da će ista biti preusmjerena i iskorištena za druge 

namjene. Dodala je da se predloženim izmjenama, planirana sredstva u iznosu od 600.000,00 kuna 

za obilježavanje obljetnice „Oluje“, umanjuju se za 250.000,00 kuna i da ista sada iznose 

350.000,00 kuna.  

Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost te Odbor 

za financije i proračun nemaju primjedbi na prijedlog. 

Prijedlog je prihvaćen te su I. izmjene Programa javnih potreba u kulturi na području Grada 

Knina za 2021. godinu donesene jednoglasno i sastavni su dio Zapisnika.           

 

 

Točka 6. 

Prijedlog II. izmjena Programa Općih javnih potreba u predškolskom odgoju,  

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

 

Pročelnica Sanda Petrović Brnić je pojasnila da se predloženim II. izmjenama sredstva 

Programa umanjuju za iznos od 295.000,00 kuna, i to: za 45.000,00 kn umanjuje se iznos 

namijenjen za sufinanciranje cijene prijevoza učenika srednjih škola koji nastavu pohađaju u 

Šibenik, iz razloga što je tijekom većeg dijela školske godine 2020./2021. održavana online 

nastava te učenici nisu niti putovali za Šibenik; za 250.000,00 kuna smanjuje se iznos namijenjen 

edukaciji za novootvoreni studij, iz razloga što  planirane aktivnosti za početak provedbe stručnog 

diplomskog studija ne teku planiranim tempom, što je rezultiralo potrebom za smanjenjem 

planiranog iznosa za tu namjenu na iznos od 250.000,00 kuna. 

Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost te Odbor 

za financije i proračun nemaju primjedbi na prijedlog. 

Potpredsjednica Vijeća Ana Marić je pitala za što je namijenjen preostali iznos sredstava od 

250.000,00 kuna te, obzirom da se u RH visoko obrazovanje provodi kroz sveučilišne i stručne 

studije, ali da prema zakonu o znanstvenoj djelatnosti u visokom obrazovanju nije definiran stručni 

diplomski studij, pitala je o kojem studiju se radi,  je li akreditiran i tko će se na isti moći upisati.   

Pročelnica Sanda Petrović Brnić je rekla da će vijećnici Marić dostaviti pisani odgovor. 

Vijećnik Tomislav Čolak je htio postaviti isto pitanje te će stoga i njemu biti dostavljen 

pisani odgovor.  

Prijedlog je prihvaćen te su II. izmjene Programa Općih javnih potreba u predškolskom 

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

većinom glasova, 9 „za“ i 5 „suzdržanih“ (Klub vijećnika HDZ), i sastavni su dio Zapisnika.           

 

 

Točka 7. 

Prijedlog  Izmjena  Programa održavanja  komunalne  infrastrukture   

na  području Grada Knina za 2021. godinu 

 

Pročelnik Ivica Brčina je naveo predložene izmjene Programa koje su se odnosile na 

nerazvrstane ceste, održavanje javno prometnih i pješačkih površina, postavljanje novih te 

održavanje postojećih rasvjetnih tijela te je rekao da prema predloženim izmjenama ukupan iznos 

sredstava za izvršenje ovog Programa iznosi 9.190.000,00 kuna. 

Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost te Odbor 

za financije i proračun nemaju primjedbi na prijedlog. 
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Vijećnik Mario Krišto je komentirao da su sredstva utrošena kako bi se kupovali glasovi 

birača na izborima i da Klub HDZ u tome neće sudjelovati, a gradonačelnik je rekao da se svake 

godine prigovara na utrošena sredstva za asfaltiranje te da je ove godine, iako je izborna godina, 

utrošeno manje sredstava nego ranijih godina i da stoga ne stoji teza u svezi kupovine glasova i da 

će Grad i dalje ulagati u komunalnu infrastrukturu.   

Vijećnik Mario Krišto je rekao da nema ništa protiv ulaganja u infrastrukturu ali da smatra 

da iznose sredstava treba uskladiti i da su prenapuhani, a gradonačelnik je rekao da sredstva nisu 

prenapuhana jer se uvijek radi po istim cijenama poduzeća Ceste Šibenik. 

Vijećnik Tomislav Čolak se složio s vijećnikom Krištom da je Program prenapuhan i 

podložan izbornoj godini.  

Prijedlog je prihvaćen te su Izmjene  Programa  održavanja  komunalne  infrastrukture na  

području Grada Knina za 2021. godinu donesene većinom glasova, 8 „za“ i 6 „protiv“ (Klub 

vijećnika HDZ i Čolak), i sastavni su dio Zapisnika.           

 

 

Točka 8. 

Prijedlog Izmjena i dopuna II Programa građenja komunalne infrastrukture  

na području Grada Knina za 2021. godinu 

 

Pročelnik Ivica Brčina je naveo predložene izmjene Programa koje su se odnosile na 

izbacivanje cesta planiranih za asfaltiranje, u dijelu uređenja staza na gradskom groblju usklađenje 

iznosa s vrijednosti izvedenih radova i izvora financiranja i rekaoje da prema predloženim 

izmjenama ukupan iznos sredstava za izvršenje ovog Programa iznosi 6.254.700,00 kuna. 

Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost te Odbor 

za financije i proračun nemaju primjedbi na prijedlog. 

Vijećnik Tomislav Čolak je rekao da neće podržati ovaj prijedlog jer se ne zna dobro 

planirati. 

Prijedlog je prihvaćen te su Izmjene i dopune II Programa građenja komunalne 

infrastrukture na području Grada Knina za 2021. godinu donesene većinom glasova, 8 „za“ i 6 

„protiv“ (Klub vijećnika HDZ i Čolak), i sastavni su dio Zapisnika.     

 

 

Točka 9. 

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

 

Zamjenica gradonačelnika Kristina Perić je rekla da je većina izmjena Proračuna 

predstavljena kroz prethodne točke dnevnog reda te je pojasnila da su prihodi i rashodi povećani za 

43.435.396,79 kuna i da iznose 191.130.587,00 kuna, a da se odnose na prijavu novih EU 

projekata koji se financiraju iz Intervencijskog plana i koji moraju biti uvršteni u Proračun kako bi 

se mogli raspisivati postupci javne nabave. Dodala je da je u odnosu na proračunske korisnike bilo 

sitnih usklađenja.    

Predsjednik je konstatirao da Odbor za financije i proračun nema primjedbi na prijedlog. 

Vijećnik Tomislav Čolak je rekao da neće podržati prijedlog jer smatra da se povećanjem 

proračuna neće desiti nikakav razvoj i da se neće otvoriti niti jedno radno mjesto u Kninu te je 

dodao da se treba više ulagati u potpore za poljoprivredu. Zamjenicu gradonačelnika Kristinu Perić 

je pitao temeljem čega očekuje porast prihod od poreza i prireza u iznosu od 1.625.000 kuna.  

Gradonačelnik je pojasnio da se postupak javne nabave za EU projekte ne može provesti 

ako sredstva nisu predviđena u Proračunu i da će Grad naknadno bespovratno dobiti uložena 

sredstva. Rekao je da ne zna temeljem čega vijećnik tvrdi da neće biti zapošljavanja kada se 

trenutno u Kninu provodi najveće ulaganje ikad u razvoj poduzetničke infrastrukture i to u iznosu 

od bespovratnih 45,5 milijuna kuna. Pojasnio je da Ministarstvo za poljoprivredu odobrava 

programe i sredstva za poljoprivredu, a  da je limitirano sredstvima iz EU te da je za tekuću godinu 

odobreno 100.000 kuna, iako je Grad Knin tražio 500.000 kuna. 
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Zamjenica gradonačelnika Kristina Perić je rekla da se prihod od poreza i prireza planira na 

temelju izvršenja i plana državnog proračuna te dobivenih informacija i uputa od Ministarstva 

financija.  

Vijećnik Tomislav Čolak je rekao da nije protiv proračuna, niti protiv Intervencijskog plana 

i europskih fondova, ali da se traženih 500.000 kuna za poljoprivredu ne bi imala kome dodijeliti 

jer u Kninu nema poljoprivrede i da smatra da proračun nije razvojni te ponovio da se neće otvoriti 

niti jedno radno mjesto u Kninu. 

Gradonačelnik je demantirao vijećnika Čolaka rekavši da je na odobrenih 100.000 kuna za 

poljoprivredu pristiglo oko 50 zahtjeva, a da je moglo biti odobreno samo 7 zahtjeva zbog malog 

iznosa odobrenih sredstava. Dodao je da je prošle godine poljoprivrednicima dodijeljeno 300.000 

kuna, ali da ni taj iznos nije bilo dovoljan za sve podnesene zahtjeve.   

Nazočno 13 vijećnika,  vijećnik Nino Grabić je izvan vijećnice. 

Prijedlog je prihvaćen te su II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Knina za 2021. godinu 

donesene većinom glasova, 8 „za“ i 5 „protiv“ (Klub vijećnika HDZ i Čolak), i sastavni su dio 

Zapisnika.           

 

 

Nazočno 14 vijećnika. 

 

Točka 10. 

Prijedlog Odluke o prigovorima na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Knin 

 

Pročelnik Ivica Brčina je rekao da se poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH 

raspolaže na temelju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH., koji je 

izrađen za Grad Knin i za koji je javni uvid trajao do 26. ožujka 2021. godine. Da je zaprimljen 

jedan prigovor na prijedlog Programa od Udruge za terapijsko i rekreacijsko jahanje „Grabarije-

Knin“, u kojem se tražilo izuzimanje kat. čest. 5505 k.o. Kninsko polje jer nije pogodna za davanje 

u zakup za poljoprivrednu namjenu već da ista čestica treba služiti građanima za sport i rekreaciju. 

Pojasnio je da prema dobivenom mišljenje Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj 

Šibensko-kninske županije, parcele koje su po prostornom planu rezervirane za druge namjene ne 

mogu biti predmet Programa i, budući je prigovor udruge „Grabarije-Knin“ osnovan, predložio je 

Gradskom vijeću donošenje predložene Odluke. 

Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost nema 

primjedbi na prijedlog. 

Vijećnik Tomislav Čolak je pitao za istinitost navoda u prigovoru navedene Udruge, a koji 

se odnose na česticu koja je bila predmet prigovora.  

Pročelnik Ivica Brčina je pojasnio da je čestica koja je bila predmet prigovora u vlasništvu 

RH i da Grad Knin s istom ne raspolaže.  

Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o prigovorima na prijedlog Programa raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Knin donesena jednoglasno i 

sastavni je dio Zapisnika.           

 

 

Točka 11. 

Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja  

sjeverne gospodarske zone (I3) – istočni dio u Kninu 

 

Pročelnik Ivica Brčina naveo je pravni okvir za donošenje predložene Odluke i rekao da je, 

dana 11. ožujka 2021. godine, Gradsko vijeće, na 46. sjednici, donijelo Odluku o provođenju 

postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja sjeverne gospodarske zone (I3) – istočni 

dio u Kninu i da se nakon provedene zakonske procedure predlaže ista. Dodao je da stavljanjem 

izvan snage predmetnog Plana, za ovaj prostor na snazi ostaju odredbe GUP-a grada Knina.  
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Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost nema 

primjedbi na prijedlog. 

Vijećnik Ante Dujić je pitao tko su vlasnici zemljišta koje je obuhvaćeno ovim Planom, a 

pročelnik Ivica Brčina je rekao da će provjeriti i dostaviti odgovor.  

Vijećnik Tomislav Čolak je komentirao da se gasi gospodarska zona i pitao gdje se ista 

nalazi, a pročelnik Ivica Brčina je rekao da se gospodarska zona nalazi između Tomislavove ulice, 

ulice Domovinskog rata i Hrvatskih generala te se nije složio s vijećnikom da se zona gasi i 

pojasnio je da prema važećem Planu vlasnici zemljišta ne mogu pokrenuti željene proizvodne 

pogone i sadržaje, a što će im biti  omogućeno usvajanjem ove Odluke. 

Vijećnik Tomislav Čolak je pitao tko će riješiti infrastrukturu u gospodarskoj zoni, a 

gradonačelnik je rekao da je s poduzetnicima dogovoreno da će oni odraditi cestu, da će Grad Knin 

preko Komunalnog poduzeća riješiti priključke na vodu. 

Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja 

sjeverne gospodarske zone (I3) – istočni dio u Kninu donesena jednoglasno i sastavni je dio 

Zapisnika.           

 

Točka 12. 

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi  

Urbanističkog plana uređenja „Ex vojarna Krka“ 

 

Pročelnik Ivica Brčina je naveo pravni okvir za donošenje predložene Odluke te je rekao da 

je Gradsko vijeće na 27. sjednici, održanoj 13. rujna 2019. godine donijelo Odluku o izradi 

Urbanističkog plana uređenja „Ex vojarna Krka“ i da je tijekom provedbe postupka izrade 

urbanističkog plana uočena potreba za proširenjem obuhvata plana kako bi se prostor uz Krku 

cjelovito sagledao. Dodao je da će se ovom Odlukom osim zone ugostiteljsko-turističke namjene 

sagledati i prostor rekreacijske namjene i zona javne i društvene namjene koje graniče i 

isprepletene su sa zonom ugostiteljsko-turističke namjene te da postoji načelni dogovor da će RH 

darovati zemljište na kojem će biti zona javne namjene, a dio za komercijalnu namjenu će se kupiti 

od RH.    

Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost nema 

primjedbi na prijedlog. 

Vijećnik Tomislav Čolak je pitao hoće li se i koji dijelovi darovati od strane RH i koji dio 

će se kupiti te hoće li se postojeći objekti rušiti ili samo rekonstruirati.  

Gradonačelnik je podsjetio da je 4. kolovoza 2017., na sjednici Vlade RH u Kninu 

donesena odluka o darovanju vojarne Gradu Kninu, a koja obuhvaća cca 12 hektara i koja je bitna 

za razvoj turizma u Kninu. Rekao je da je tijekom protekle četiri godine održano nekoliko 

sastanaka u nadležnom ministarstvu, ali da trenutna zakonska regulativa ne dozvoljava darovanje 

parcela namijenjenih u komercijalne namjene. Da je Grad Knin predložio da će planom definirati 

prostor za ne komercijalnu namjenu koji može Gradu biti darovan od RH i prostor za komercijalnu 

namjenu koji će Grad kupiti jer se više ne može čekati s realizacijom projekta i dodao je da će 

ispod vojarne biti otvoren ulaz u Nacionalni park Krka. U svezi postojećih objekata je pojasnio da 

se isti mogu koristiti samo u postojećim gabaritima i da će se iskoristiti samo određeni objekti.   

Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana 

uređenja „Ex vojarna Krka“ donesena jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika.          

 

 

Nakon desetominutne stanke sjednica je nastavljena u 17.37. 

Nazočno je 13 vijećnika, vijećnik Davor Ilić je napustio sjednicu.  
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Točka 13. 

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o određivanju imena ulica i trgova  

na području Grada Knina 

 

Pročelnik Ivica Brčina je rekao da je prilikom određivanja naziva ulica u osnovnoj Odluci o 

određivanju imena ulica i trgova na području Grada Knina došlo do pogreške u nazivu ulice „Joška 

Čačića Bega“ i da je točan naziv „Joška Ćaćića Bega“ te da se ovim prijedlogom predlaže  

ispravak pogreške.  

Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost nema 

primjedbi na prijedlog. 

Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana 

uređenja „Ex vojarna Krka“ donesena jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika.           

 

 

Točka 14. 

Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja domaćih životinja  

na području Grada Knina 

 

Pročelnik Ivica Brčina je rekao da se predloženom Odlukom utvrđuju uvjeti i način držanja 

domaćih životinja i pčela te područja Grada Knina na kojima je zabranjeno, odnosno dozvoljeno 

njihovo držanje, a kojih su se dužni pridržavati posjednici domaćih životinja te da se odredbe 

Odluke ne odnose se na pse, mačke, divlje životinje i životinje za društvo (kućne ljubimce) te 

napuštene i izgubljene životinje čije se držanje i zbrinjavanje regulira posebnom odlukom. 

Pojasnio je da se zbog učestalih prijava građana o nepropisnom držanju životinja, s naglaskom na 

neugodne mirise i okrutnost prema životinjama, javila potreba za detaljnijom razradbom pojedinih 

odredaba i time donošenjem nove odluke kojom se stavlja naglasak na odgovornost, obveze i 

dužnosti vlasnika/posjednika životinja, a radi zaštite životinja, što uključuje zaštitu njihovih života, 

zdravlja i dobrobiti, čime se želi spriječiti okrutnost prema životinjama, kao i neodgovarajuće 

postupanje prema njima, sukladno  odredbama Zakona o zaštiti životinja.    

Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost nema 

primjedbi na prijedlog. 

Vijećnik Nino Grabić je pročitao članak 17. prijedloga koji propisuje da su posjednici 

domaćih životinja dužni uskladiti uvjete, način i mjesto držanja domaćih životinja prema 

odredbama predmetne Odluke u roku od tri mjeseca od stupanja na snagu iste i pitao je li poznato 

na koliko posjednika utječe ova odredba i je li možda istom ugrožena nečija egzistencija.  

Pročelnik Ivica Brčina je rekao da je predložena Odluka bila na javnom savjetovanju i da su 

svi građani mogli dati primjedbe na istu te da se nada da će posjednici domaćih životinja moći 

nastaviti držati domaće životinje, ali uz uvjet da ne remete život svojih susjeda. 

Vijećnik Nino Grabić je u odnosu na navod za javnu raspravu komentirao da su posjednici 

domaćih životinja mahom starije i često nepismene osobe s prebivalištem u ruralnim dijelovima 

Knina.   

Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o uvjetima i načinu držanja domaćih životinja na 

području Grada Knina donesena većinom glasova, 7 „za“ i 6 „suzdržanih“ (Klub vijećnika HDZ i 

Čolak), i sastavni je dio Zapisnika.           

 

 

Točka 15. 

Prijedlog Odluke o utvrđivanju svojstva Trga Ante Starčevića u Kninu  

kao komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi 

 

Pročelnik Ivica Brčina je pojasnio odredbe Zakona o komunalnom gospodarstvu koje su 

pravni temelj za donošenje predložene Odluke i dodao da je tim odredbama omogućena evidencija 

u katastru i upis u zemljišne knjige te da je potrebno pristupiti donošenju ove Odluke s ciljem 
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usklađenja stvarnog stanja, obzirom na veliku važnost komunalne infrastrukture za kvalitetno 

obavljanje osnovnih djelatnosti Grada Knina. 

Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost nema 

primjedbi na prijedlog. 

Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o utvrđivanju svojstva Trga Ante Starčevića u Kninu 

kao komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi donesena jednoglasno i sastavni je dio 

Zapisnika.           

 

 

Točka 16. 

Prijedlog Odluke o utvrđivanju svojstva groblja u naselju Potkonje  

kao komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi 

 

Pročelnik Ivica Brčina je rekao da je pravna osnova i procedura donošenja predložene 

Odluke ista kao za prethodnu točku dnevnog reda i predložio je donošenje iste. 

Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost nema 

primjedbi na prijedlog. 

Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o utvrđivanju svojstva groblja u naselju Potkonje kao 

komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi donesena jednoglasno i sastavni je dio 

Zapisnika.           

 

 

Točka 17. 

Izvješće o izvršenju Plana djelovanja  

u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu 

 

Zamjenica gradonačelnika Kristina Perić je navela pravni temelj za podnošenje Izvješća te 

je predložila usvajanje istog. 

Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost te Odbor 

za financije i proračun nemaju primjedbi na prijedlog. 

Potpredsjednica Vijeća Ana Marić je pitala zašto predmetno Izvješće nije podneseno od 

strane prethodnog gradonačelnika Marka Jelića u propisanom roku do 31. ožujka 2021. godine. 

Zamjenica gradonačelnika Kristina Perić je kao razloge kašnjenja navela raspored rada 

djelatnika uslijed Covida 19 i raspuštanje ranijeg saziva gradskog vijeća te je rekla da smatra da 

iako je podneseno izvan navedenog roka da to pravno ne utječe na predmetno Izvješće.   

Izvješće o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu 

usvojeno je većinom glasova, 8 „za“ i 5 „protiv“ (Klub vijećnika HDZ), što je utvrđeno 

Zaključkom koji zajedno s Izvješćem čini sastavni dio Zapisnika.           

 

 

Točka 18. 

Vijećnička pitanja 

 

• Potpredsjednica Vijeća Anja Šimpraga je predložila osnivanje LAG-a zajedno s okolnim 

lokalnim samoupravama i dodala da će u narednom razdoblju biti osigurana velika financijska 

sredstva koja bi mogli koristiti OPG-ovi, obrti i udruge.  
 

Gradonačelnik je rekao da je ranija LAG Dinara 1831 ugašena prije nekoliko godina i da je u 

prethodnom mandatu zbog suradnje na Intervencijskom planu osnovana LRA Matica. Rekao je 

da je zbog nove financijske perspektive podnesen zahtjev za pridruživanje LAG Krka čije je 

sjedište u Drnišu te da bi se Knin trebao pridružiti navedenoj LAG kada ista utroši sredstva 

koja su dobili temeljem svoje strategije te je dodao da je trend objedinjavanje postojećih LAG-

ova, a ne osnivanje novih. 
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• Vijećnik Tomislav Čolak je tražio pomoć od gradonačelnika u svezi pronalaska podataka u 

svezi nezaposlenih na službenoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te je predložio 

osnivanje registra stanova u Kninu u cilju pomoći stambenog zbrinjavanja.  
 

Gradonačelnik je naveo službenu stranicu Zavoda i pojasnio kako doći do određenih podataka. 

U nastavku je rekao da Grad Knin nema nikakvog utjecaja niti ovlasti za stambeno 

zbrinjavanje u Kninu i da je to u nadležnosti Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno 

zbrinjavanje. Dodao je da će Grad Knin kroz Intervencijski plan renovirati 11 stanova u starom 

dijelu grada za nužni kadar u Kninu i da Grad, zadnje dvije godine, kroz mjeru za opremanje ili 

sanaciju stambenih jedinica pomaže mladim obiteljima u Kninu, a vijećnik Čolak se nije složio 

s gradonačelnikom da Grad Knin ne može ništa učiniti po predmetnom pitanju. 

 

 

      Sjednica je završena u 18.10.  

 

 

              ZAPISNIK  VODILA                      PREDSJEDNIK 

        Tatjana Plavčić, struč.spec.oec.                                       Dragan Miličević, mag.catech. 


