GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/21-01/19
URBROJ: 2182/10-01-21-2
Knin, 13. prosinca 2021.

ZAPISNIK
sa 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina

Sjednica je, dana 13. prosinca 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).
Nakon izvršene prozivke, utvrđeno je da su od ukupno 15 vijećnika na sjednici nazočni
sljedeći vijećnici:
1. Marjan Blažević
2. Tomislav Čolak
3. Ante Dujić
4. Nino Grabić
5. Davor Ilić
6. Mario Krišto
7. Slavko Krvavica
8. Ana Marić
9. Spomenka Martić
10. Dragan Miličević
11. Dušan Milivojević
12. Goran Mrnjavac
13. Anja Šimpraga
14. Marko Vujasinović
te da Vijeće ima kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje odluka.
Vijećnica Antonija Anić-Matić je opravdala izostanak.

Usvajanje zapisnika
Na zapisnik sa 4. sjednice Gradskog vijeća nije bilo primjedbi, ali je vijećnik Tomislav
Čolak rekao da će glasovati protiv budući da nije dobio pisane odgovore na postavljena pitanja
tijekom sjednice i zamolio je predsjednika da urgira u svezi toga, nakon čega je zapisnik usvojen
većinom glasova 13 „za“ i 1 „protiv“ (Čolak).
Na zapisnik s 5. sjednice Gradskog vijeća nije bilo primjedbi te je isti usvojen jednoglasno.

Utvrđivanje dnevnog reda
Po prijedlogu Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost, a temeljem članka 99.
Poslovnika Gradskog vijeća predsjednik je predložio da se s predloženog dnevnog reda izostavi
točka 1. zbog potrebnih određenih korekcija prijedloga nakon čega je prijedlog izmjene dnevnog
reda usvojen većinom glasova, 9 „za“ i 5 „protiv“ (Klub vijećnika HDZ), slijedom čega su točke 2.
– 29. postale točke 1. – 28.
Jednoglasno je usvojen sljedeći:
DNEVNI

RED

1. Prijedlog Pravilnika o II. izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu
i načinu rada Dječjeg vrtića CVRČAK Knin
(Izvjestiteljica: Mara Barić, ravnateljica Dječjeg vrtića CVRČAK Knin)
2. Prijedlog II. 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)
3. Prijedlog II. izmjena Programa socijalnih davanja na području Grada Knina za
2021. godinu
(Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i
društvene djelatnosti)
4. Prijedlog I. izmjena Programa javnih potreba u sportu na području Grada Knina za
2021. godinu
(Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i
društvene djelatnosti)
5. Prijedlog III. 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)
6. Prijedlog Izmjena i dopuna III 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)
7. Prijedlog III. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Knina za 2021. godinu
(Izvjestiteljica: Kristina Perić, zamjenica gradonačelnika Grada Knina)
8. Prijedlog Programa javnih potreba u udruga civilnog društva na području Grada
Knina za 2022. godinu
(Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i
društvene djelatnosti)
9. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Knina za 2022.
godinu
(Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i
društvene djelatnosti)
10. Prijedlog Programa socijalnih davanja na području Grada Knina za 2022. godinu
(Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i
društvene djelatnosti)
11. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu na području Grada Knina za 2022.
godinu
(Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i
društvene djelatnosti)
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12. Prijedlog Programa Općih javnih potreba u predškolskom odgoju, školstvu i
visokom obrazovanju na području Grada Knina za 2022. godinu
(Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i
društvene djelatnosti)
13. Prijedlog Programa demografskih mjera na području Grada Knina za 2022. godinu
(Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i
društvene djelatnosti)
14. Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe
spašavanja Stanice Šibenik za 2022. godinu
(Izvjestitelj: Ivica Brčina, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne,
imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša)
15. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Knina
za 2022. godinu
(Izvjestitelj: Ivica Brčina, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne,
imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša)
16. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada
Knina za 2022. godinu
(Izvjestitelj: Ivica Brčina, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne,
imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša)
17. Prijedlog Proračuna Grada Knina za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024.
godinu
(Izvjestiteljica: Kristina Perić, zamjenica gradonačelnika Grada Knina)
18. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Knina za 2022. godinu
(Izvjestiteljica: Kristina Perić, zamjenica gradonačelnika Grada Knina)
19. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Knina za 2022.
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)
20. Prijedlog Odluke o nagradi za rad članovima Vijeća srpske nacionalne manjine
Grada Knina za 2022. godinu
(Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i
društvene djelatnosti)
21. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i
zamjenika gradonačelnika
(Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i
društvene djelatnosti)
22. Prijedlog Odluke o gradskim porezima Grada Knina
(Izvjestitelj: Joško Nedoklan, pročelnik Upravnog odjela za programe EU, gospodarstvo,
strateško planiranje i razvoj, financije, javnu nabavu i naplatu potraživanja)
23. Prijedlog Odluke o davanju spremnika za odvojeno prikupljanje otpada na
upravljanje trgovačkom društvu „Čistoća i zelenilo“ d.o.o. Knin
(Izvjestitelj: Ivica Brčina, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne,
imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša)
24. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna (V) Generalnog urbanističkog plana
Grada Knina
(Izvjestitelj: Ivica Brčina, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne,
imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša)
25. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima
(Izvjestitelj: Ivica Brčina, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne,
imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša)
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26. Prijedlog Odluke o javnom redu i miru
(Izvjestitelj: Ivica Brčina, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne,
imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša)
27. Izvješće o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Knina za 2020.
godinu
(Izvjestitelj: Marijo Ćaćić, gradonačelnik Grada Knina)
28. Vijećnička pitanja
_____________________________

Točka 1.
Prijedlog Pravilnika o II. izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem
ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića CVRČAK Knin
Mara Barić, ravnateljica Dječjeg vrtića CVRČAK Knin je pojasnila predložene izmjene i
dopune Pravilnika, a koje su se odnosile na produženje vremena rada vrtića za vrijeme trajanja
projekta, ustrojavanje novog radnog mjesta „psiholog“ te izmjenu stručnih uvjeta za radno mjesto
„tajnik“.
Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost nema
primjedbi na prijedlog.
Vijećnik Goran Mrnjavac je pitao temeljem čega se za radno mjesto „tajnik“ predlaže
izbacivanje stručnog uvjeta od najmanje godinu dana radnog iskustva u struci i dodao da
pretpostavlja da je to zbog nedostatka pravnika s radnim iskustvom, ali i da smatra da je radno
iskustvo neophodno.
Ravnateljica Mara Barić je pojasnila da osoba zaposlena na radnom mjestu „tajnik“ ne
podliježe obvezi polaganja stručnog ispita i da nedostaje navedene struke slijedom čega se
predlaže takva izmjena.
Vijećnik Tomislav Čolak je također izrazio neslaganje s predloženim izbacivanjem
stručnog uvjeta za radno mjesto „tajnik“ i tražio je pojašnjenje projekta zbog kojeg se produžava
radno vrijeme vrtića. Nadalje, nevezano za prijedlog, već za izjavu ravnateljice na 4. sjednici
Vijeća o nedostatku smještajnog kapaciteta i stručnog osoblja, rekao je da 2015. godine nije bilo
novoizgrađene zgrade vrtića, čiji je smještajni kapacitet 70 djece te da je tada bilo 311 djece i 38
zaposlenih, a sada 329 djece i 49 zaposlenih i tražio je pojašnjenje.
Ravnateljica Mara Barić je pojasnila da se radi o projektu unaprjeđenja usluga za djecu u
sustavu ranog i predškolskog obrazovanja kojima je potreban produženi boravak u vrtiću, a čija je
vrijednost preko 1,8 milijuna kuna i koji zahtjeva produženje radnog vremena od najmanje 3 sata.
Nadalje je pojasnila da su u 2015. godine skupine s djecom bile prekobrojne.
Vijećnik Tomislav Čolak je pitao za trajanje projekta i sugerirao da se u vrtić moglo upisati
i 30 djece koja nisu upisana.
Predsjednik je upozorio vijećnika Čolaka da raspravu ne koristi za pitanja koja se
konkretno ne odnose na prijedlog.
Ravnateljica Mara Barić je pojasnila da djeca čiji roditelji nisu predali urednu
dokumentaciju ne mogu biti upisana, a da se na trenutnoj listi čekanja nalazi samo 8 jasličke djece
čiji je jedan roditelj zaposlen. Nadalje je pojasnila da će se kroz projekt provoditi novi programi i
to program za djecu s poteškoćama u razvoju i program za darovitu djecu te zapošljavanje novih
stručnih osoba, kao i da se očekuje verifikacija tri programa i to: dramsko-scenski, ekologija i
program rada s roditeljima.
Prethodna suglasnost na prijedlog Pravilnika o II. izmjenama i dopunama Pravilnika o
unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića CVRČAK Knin dana je većinom glasova, 8
„za“, 5 „suzdržanih“ (Klub vijećnika HDZ) i 1 „protiv“ (Čolak), što je utvrđeno Zaključkom koji
je sastavni dio Zapisnika.
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Točka 2.
Prijedlog II. izmjena Programa javnih potreba u kulturi
na području Grada Knina za 2021. godinu
Sanda Petrović Brnić, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i
društvene djelatnosti navela je i pojasnila predložene izmjene Programa.
. Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost te Odbor
za financije i proračun nemaju primjedbi na prijedlog.
Vijećnik Goran Mrnjavac je prokomentirao da se većina sredstava troše na zabavu, a da bi
veći naglasak trebao biti na kulturni sadržaj.
Vijećnik Tomislav Čolak je rekao da su se umjesto na advent novčana sredstva mogla
podijeliti umirovljenicima i nezaposlenima.
Prijedlog je prihvaćen te su II. izmjene Programa javnih potreba u kulturi na području
Grada Knina za 2021. godinu donesene većinom glasova, 8 „za“, 5 „suzdržanih“ (Klub vijećnika
HDZ) i 1 „protiv“ (Čolak), i sastavni su dio Zapisnika.
Točka 3.
Prijedlog II. izmjena Programa socijalnih davanja
na području Grada Knina za 2021. godinu
Sanda Petrović Brnić, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i
društvene djelatnosti navela je i pojasnila predložene izmjene Programa.
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 prokomentirao da nije vrijeme za smanjenje socijalnih davanja
već za povećanje istih.
Prijedlog je prihvaćen te su II. izmjene Programa socijalnih davanja na području Grada
Knina za 2021. godinu donesene većinom glasova, 13 „za“ i 1 „protiv“ (Čolak), i sastavni su dio
Zapisnika.
Točka 4.
Prijedlog I. izmjena Programa javnih potreba u sportu
na području Grada Knina za 2021. godinu
Sanda Petrović Brnić, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i
društvene djelatnosti navela je i pojasnila predložene izmjene Programa.
Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost te Odbor
za financije i proračun nemaju primjedbi na prijedlog.
Vijećnik Goran Mrnjavac je čestitao svim sportašima u Kninu, a posebno Matei Jelić na
olimpijskoj medalji. Predsjednik je dodao da se svi nazočni pridružuju čestitkama.
Prijedlog je prihvaćen te su I. izmjene Programa javnih potreba u sportu na području Grada
Knina za 2021. godinu donesene jednoglasno i sastavni su dio Zapisnika.
Točka 5.
Prijedlog III. Izmjena Programa Općih javnih potreba u predškolskom odgoju,
školstvu i visokom obrazovanju na području Grada Knina za 2021. godinu
Sanda Petrović Brnić, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i
društvene djelatnosti navela je i pojasnila predložene izmjene Programa.
Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost te Odbor
za financije i proračun nemaju primjedbi na prijedlog.
Vijećnik Goran Mrnjavac je pitao zašto Grad Knin financira prijevoz učenika iz drugih
jedinica lokalne samouprave tj. Pađana koji pripadaju općini Ervenik, koja općina također
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financira prijevoz djece, a gradonačelnik Grada Knina (dalje u tekstu: gradonačelnik) je pojasnio
da Grad Knin ne financira prijevoz učenika iz drugih jedinica lokalne samouprave i da je
ugovorom definirano da općina Ervenik sufinancira prijevoz učenika sa svog područja, a Grad
Knin sa svog.
Vijećnik Tomislav Čolak je pitao što je učinjeno s novcima koji su bili planirani za novi
stručni diplomski studij te je komentirao mali broj studentskih i učeničkih stipendija i sugerirao
povećanje broja istih, a gradonačelnik je pojasnio da sredstva planirana za novi studij nisu utrošena
na nešto drugo nego da su u proračunu.
Prijedlog je prihvaćen te su III. izmjene Programa Općih javnih potreba u predškolskom
odgoju, školstvu i visokom obrazovanju na području Grada Knina za 2021. godinu donesene
većinom glasova, 13 „za“ i 1 „protiv“ (Čolak), i sastavni su dio Zapisnika.
Točka 6.
Prijedlog Izmjena i dopuna III. Programa građenja komunalne infrastrukture
na području Grada Knina za 2021. godinu
Ivica Brčina, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne,
imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša naveo je i pojasnio predložene izmjene Programa.
Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost te Odbor
za financije i proračun nemaju primjedbi na prijedlog.
Vijećnik Goran Mrnjavac je rekao da se trostruko više sredstava troši za asfaltiranje
zaseoka nego što se ulaže u grad Knin te je predložio asfaltiranje Uskočke ulice. Gradonačelnik je
rekao da je zadnjih 20-tak godina malo ulagano u okolna mjesta, a da Knin ima parkinge i dobre
ceste te je dodao da će Uskočka ulica uskoro biti asfaltirana.
Vijećnik Tomislav Čolak je rekao da neće podržati prijedlog.
Prijedlog je prihvaćen te su Izmjene i dopune III. 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 7.
Prijedlog III. izmjena i dopuna Proračuna Grada Knina za 2021. godinu
Kristina Perić, zamjenica gradonačelnika Grada Knina je rekla da je većina izmjena
Proračuna predstavljena kroz prethodno usvojene točke dnevnog reda te je pojasnila da nakon
smanjenja prihodi i rashodi iznose 154.931.212,61 kunu te je ukratko pojasnila na što se odnose
predložene izmjene i dopune Proračuna.
Predsjednik je konstatirao da Odbor za financije i proračun nema primjedbi na prijedlog.
Vijećnik Tomislav Čolak se osvrnuo na stavku prihoda od EU projekata, stavku prihoda od
poreza na dohodak te povećanu stavku za poštarinu.
Gradonačelnik je pojasnio da se za raspisivanje natječaja za javnu nabavu u proračunu
mora imati ukupan iznos potrebnih sredstava, ali da se dinamika provedbe projekta i povrata
sredstava ne može predvidjeti i da ono što ne bude realizirano u tekućoj godini biti će realizirano u
idućoj.
Vijećnik Tomislav Čolak je prokomentirao da bi se umjesto na projekte vrijeme trebalo
iskoristiti na gospodarstvo i prihode od poreza i prireza na dohodak. Gradonačelnik je pojasnio
izmjenu poreznog zakona i da se ista odrazila na proračun te je dodao da Grad upravo ulaže u
projekte i poduzetničku zonu kako bi se otvorila nova radna mjesta.
Prijedlog je prihvaćen te su III. izmjene i dopune Proračuna Grada Knina za 2021. godinu
donesene većinom glasova, 8 „za“, 5 „suzdržanih“ (Klub vijećnika HDZ) i 1 „protiv“ (Čolak), i
sastavni su dio Zapisnika.
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Točka 8.
Prijedlog Programa javnih potreba u udruga civilnog društva
na području Grada Knina za 2022. godinu
Sanda Petrović Brnić, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i
društvene djelatnosti je ukratko obrazložila predloženi Program.
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 Program javnih potreba u udruga civilnog društva na području
Grada Knina za 2022. godinu donesen većinom glasova, 9 „za“ i 5 „suzdržanih“ (Klub vijećnika
HDZ), i sastavni je dio Zapisnika.
Točka 9.
Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi
na području Grada Knina za 2022. godinu
Sanda Petrović Brnić, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i
društvene djelatnosti je ukratko obrazložila predloženi Program.
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 glasovati za prijedlog zbog adventa.
Prijedlog je prihvaćen te je Program javnih potreba u kulturi na području Grada Knina za
2022. godinu donesen većinom glasova, 8 „za“, 5 „suzdržanih“ (Klub vijećnika HDZ) i 1 „protiv“
(Čolak), i sastavni je dio Zapisnika.
Točka 10.
Prijedlog Programa socijalnih davanja
na području Grada Knina za 2022. godinu
Sanda Petrović Brnić, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i
društvene djelatnosti je ukratko obrazložila predloženi Program.
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 ponovio da nije vrijeme za smanjenje socijalnih davanja nego
za njihovo poticanje.
Gradonačelnik je pojasnio da je izuzimanje stipendija i jednokratnih pomoći iz Programa
razlog manjih planiranih sredstava u odnosu na ranije godine.
Prijedlog je prihvaćen te je Program socijalnih davanja na području Grada Knina za 2022.
godinu donesen većinom glasova, 8 „za“, 5 „suzdržanih“ (Klub vijećnika HDZ) i 1 „protiv“
(Čolak),, i sastavni je dio Zapisnika.
Točka 11.
Prijedlog Programa javnih potreba u sportu
na području Grada Knina za 2022. godinu
Sanda Petrović Brnić, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i
društvene djelatnosti je ukratko obrazložila predloženi Program.
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 Program javnih potreba u sportu na području Grada Knina za
2022. godinu donesen većinom glasova, 9 „za“ i 5 „suzdržanih“ (Klub vijećnika HDZ), i sastavni
je dio Zapisnika.
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Točka 12.
Prijedlog Programa Općih javnih potreba u predškolskom odgoju, školstvu
i visokom obrazovanju na području Grada Knina za 2022. godinu
Sanda Petrović Brnić, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i
društvene djelatnosti je ukratko obrazložila predloženi Program.
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 treba povećati broj i iznos stipendija.
Prijedlog je prihvaćen te je Program Općih javnih potreba u predškolskom odgoju, školstvu
i visokom obrazovanju na području Grada Knina za 2022. godinu donesen većinom glasova, 9
„za“ i 5 „suzdržanih“ (Klub vijećnika HDZ), i sastavni je dio Zapisnika.
Točka 13.
Prijedlog Programa demografskih mjera na području Grada Knina za 2022. godinu
Sanda Petrović Brnić, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i
društvene djelatnosti je ukratko obrazložila predloženi Program.
Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost te Odbor
za financije i proračun nemaju primjedbi na prijedlog.
Gradonačelnik kao predlagatelj podnio je amandman na prijedlog rekavši da odustaje od
mjere tri Programa te da se predviđena sredstva za tu mjeru prebacuju na mjeru jedan tj.
jednokratne pomoći za novorođenu djecu.
Vijećnik Tomislav Čolak je prokomentirao naziv programa i rekao da predviđene mjere
neće povećati natalitet.
Prijedlog s amandmanom je prihvaćen te je Program demografskih mjera na području
Grada Knina za 2022. godinu donesen jednoglasno, i sastavni je dio Zapisnika.
Točka14.
Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske
gorske službe spašavanja Stanice Šibenik za 2022. godinu
Ivica Brčina, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne,
imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša je ukratko obrazložio predloženi Program
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 Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske
gorske službe spašavanja Stanice Šibenik za 2022. godinu donesen jednoglasno i sastavni je dio
Zapisnika.
Točka15.
Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture
na području Grada Knina za 2022. godinu
Ivica Brčina, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne,
imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša je ukratko obrazložio predloženi Program
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 prokomentirao da iz Programa ne iščitava na što se isti odnosi i
da će glasovati protiv.
Prijedlog je prihvaćen te je Program građenja komunalne infrastrukture na području Grada
Knina za 2022. godinu donesen većinom glasova, 8 „za“ i 6 „protiv“ (Klub vijećnika HDZ i
Čolak), i sastavni je dio Zapisnika.
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Točka16.
Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture
na području Grada Knina za 2022. godinu
Ivica Brčina, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne,
imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša je ukratko obrazložio predloženi Program
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 komentirao iznos planiranih sredstava Programa te je pitao na
što se odnosi stavka održavanje javne rasvjete za koju je planirano milijun kuna.
Pročelnik Ivica Brčina je pojasnio da je najveći dio sredstava planiran za korektivno
održavanje javne rasvjete, a manji dio na popravke kvarova, zamjenu postojećih rasvjetnih tijela i
postavljanje drvenih stupova i novih rasvjetnih tijela u dijelovima grada gdje isti ne postoje.
Prijedlog je prihvaćen te je Program održavanja komunalne infrastrukture na području
Grada Knina za 2022. godinu donesen većinom glasova, 8 „za“, 5 „suzdržanih“ (Klub vijećnika
HDZ) i 1 „protiv“ (Čolak), i sastavni je dio Zapisnika.
Točka17.
Prijedlog Proračuna Grada Knina za 2022. godinu
s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
Kristina Perić, zamjenica gradonačelnika Grada Knina je rekla da su prethodno usvojeni
Programi sastavni dio predloženog Proračuna, da je isti povećan u odnosu na prethodne i tekuću
godinu te je dodala da su u Proračun uključeni i svi proračunski korisnici.
Predsjednik je konstatirao da Odbor za financije i proračun nema primjedbi na prijedlog.
Vijećnik Tomislav Čolak je iščitao pojedine stavke iz Proračuna i planirane iznose.
Prijedlog je prihvaćen te je Proračun Grada Knina za 2022. godinu s projekcijama za 2023.
i 2024. godinu donesene većinom glasova, 8 „za“, 5 „suzdržanih“ (Klub vijećnika HDZ) i 1
„protiv“ (Čolak), i sastavni je dio Zapisnika.

Nakon petnaest minutne pauze, sjednica je nastavljena u 17.45.
Točka18.
Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Knina za 2022. godinu
Kristina Perić, zamjenica gradonačelnika Grada Knina je navela pravni temelj predložene
Odluke i dodala da se istom utvrđuje struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna
Grada Knina za 2022. godinu, njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava Grada Knina,
upravljanje dugom te financijskom i nefinancijskom imovinom, korištenje namjenskih prihoda i
primitaka, korištenje vlastitih prihoda, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti
gradonačelnika Grada Knina u izvršavanju proračuna te druga pitanja u svezi s izvršavanjem
proračuna.
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 izvršavanju Proračuna Grada Knina za 2022. godinu
donesena većinom glasova, 8 „za“, 5 „suzdržanih“ (Klub vijećnika HDZ) i 1 „protiv“ (Čolak), i
sastavni je dio Zapisnika.
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Točka19.
Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Knina za 2022. godinu
za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću
Grada Knina i članova Gradskog vijeća Grada Knina izabranih s liste grupe birača
Sanda Petrović Brnić, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i
društvene djelatnosti je pojasnila način i iznose raspoređivanja sredstava za redovito godišnje
financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Knina i članova Gradskog
vijeća Grada Knina izabranih s liste grupe birača.
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 raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Knina za
2022. 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.
Točka20.
Prijedlog Odluke o nagradi za rad članovima Vijeća srpske nacionalne
manjine Grada Knina za 2022. godinu
Sanda Petrović Brnić, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i
društvene djelatnosti je pojasnila način i iznose nagrade za rad članovima Vijeća srpske nacionalne
manjine Grada Knina za 2022. 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 nagradi za rad članovima Vijeća srpske nacionalne
manjine Grada Knina za 2022. godinu donesena većinom glasova, 9 „za“ i 5 „suzdržanih“ (Klub
vijećnika HDZ),i sastavni je dio Zapisnika.
Točka21.
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima
gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika
Sanda Petrović Brnić, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i
društvene djelatnosti je pojasnila da je važeću odluku, kojom su utvrđeni osnovica i koeficijent za
obračun plaće dužnosnika, gradonačelnika i njegovih zamjenika kao i druga prava dužnosnika,
potrebno uskladiti s odredbama članka 4. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi te utvrditi visinu osnovice za izračun plaće državnih dužnosnika, prema propisima
kojima se uređuju obveze i prava državnih dužnosnika.
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 tražio potvrdu je li dobro razumio da su i prethodni dužnosnici
mogli koristiti navedenu odredbu zakona i predložiti povećanje osnovice, ali da to nisu učinili te da
sadašnji dužnosnici smatraju da su zbog njihovog rada stečeni uvjeti za povećanje osnovice za
plaću.
Pročelnica Sanda Petrović Brnić je potvrdila da je vijećnik dobro razumio i dodala da to što
Odluka ranije nije bila usklađena sa propisima ne znači da nije vrijeme da se to napravi.
Vijećnik Tomislav Čolak je rekao da za razliku od sadašnjih dužnosnika, oni prethodni nisu
smatrali da zaslužuju tolike plaće.
Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima
gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika donesena većinom glasova, 8 „za“, 5 „suzdržanih“
(Klub vijećnika HDZ) i 1 „protiv“ (Čolak), i sastavni je dio Zapisnika.
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Točka22.
Prijedlog Odluke o gradskim porezima Grada Knina
Joško Nedoklan, pročelnik Upravnog odjela za programe Europske unije, gospodarstvo,
strateško planiranje i razvoj, financije, javnu nabavu i naplatu potraživanja je rekao da se ovom
Odlukom utvrđuju gradski porezi koji su izvori prihoda Grada Knina, visina stope poreza, visina
poreza te nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza. U nastavku je pojasnio vrste
poreza.
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 predložio da se građani Knina oslobode prireza na dohodak, a
pročelnik Joško Nedoklan je rekao da ostaje pri tekstu predložene Odluke.
Prijedlog je prihvaćen te je Odluka gradskim porezima Grada Knina donesena većinom
glasova, 13 „za“ i 1 „protiv“ (Čolak), i sastavni je dio Zapisnika.
Točka23.
Prijedlog Odluke o davanju spremnika za odvojeno prikupljanje otpada
na upravljanje trgovačkom društvu „Čistoća i zelenilo“ d.o.o. Knin
Ivica Brčina, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne,
imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša je rekao da je temeljem ugovora Fond za zaštitu okoliša
i energetsku učinkovitost predao Gradu Kninu u vlasništvo 2245 spremnika za odvojeno
prikupljanje otpadnog papira i kartona te 3195 spremnika za odvojeno prikupljanje otpadne
plastike, čija je ukupna vrijednost 930.410,75 kuna. Dalje je rekao da je trgovačkom društvu
„Čistoća i zelenilo“ d.o.o. povjereno obavljanje djelatnosti javne usluge prikupljanja miješanog
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Knina i da stoga Grad
Knin ovom Odlukom istom trgovačkom društvu povjerava na upravljanje i održavanje i spremnike
za odvojeno prikupljanje otpada.
Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost nema
primjedbi na prijedlog.
Vijećnik Tomislav Čolak je predložio da se imenovanom trgovačkom društvu ne predaju
spremnici dok se isto ne konsolidira i počne raditi ono što im je posao, posebno po pitanju
razvrstanog otpada.
Gradonačelnik je rekao da se nigdje sustav prikupljanja razvrstanog otpada nije uveo
odjednom nego da je to sustav koji je potrebno razvijati određeno vrijeme, pa tako i u Kninu.
Dodao je da niti jedna jedinica lokalne samouprave u RH ne iskorištava sav reciklabilni otpad te
kao primjer naveo da se na tržištu otkupljuje samo karton, ali ne i obični papir. Dodao je da
trgovačko društvo priprema projekt sortirnice otpada kako bi se sljedeće godine mogao prijaviti na
natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, kao i za projekt kompostane.
Vijećnik Tomislav Čolak se složio da ni kod drugih nije bolje stanje te je dodao da se
spremnici sa otpadom ne prazne i predložio je da se predmetni spremnici ne predaju trgovačkom
društvu dok se ne sredi stanje u istom.
Gradonačelnik je rekao da nije istina da se spremnici ne prazne i pojasnio da se u ovom
slučaju radi o spremnicima za kućanstva, a ne za stambene zgrade.
Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o davanju spremnika za odvojeno prikupljanje otpada
na upravljanje trgovačkom društvu „Čistoća i zelenilo“ d.o.o. Knin donesena većinom glasova, 13
„za“ i 1 „protiv“ (Čolak), i sastavni je dio Zapisnika.
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Točka24.
Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna (V) Generalnog
urbanističkog plana Grada Knina
Ivica Brčina, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne,
imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša je naveo pravni temelj i pojasnio da postupak započinje
donošenjem odluke Gradskog vijeća te da se Odluka predlaže temeljem zahtjeva pravnih i fizičkih
osoba zbog nemogućnosti realizacije projekata koji za cilj imaju pokretanje gospodarske aktivnosti
na području grada Knina i otvaranje novih radnih mjesta. Dodao je da se predloženom Odlukom
želi omogućiti izgradnja novog vatrogasnog doma na novoj lokaciji.
Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost nema
primjedbi na prijedlog.
Vijećnik Tomislav Čolak je pitao za inicijatora predloženih izmjena koje se odnose na
tvornicu „DIV“ i objekta nekadašnje učiteljske škole u Poduzetničkoj zoni „Preparandija“.
Gradonačelnik je odgovorio da se izmjena urbanističkog i prostornog plana donosi
temeljem zahtjeva/prijedloga građana ili drugih zainteresiranih strana, da će se provesti javna
rasprava nakon koje će se vidjeti hoće li zahtjevi biti prihvaćeni te da će se potom pristupiti izradi
izmjena i dopuna (V) Generalnog urbanističkog plana Grada Knina.
Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o izradi izmjena i dopuna (V) Generalnog urbanističkog
plana Grada Knina donesena većinom glasova, 13 „za“ i 1 „protiv“ (Čolak), i sastavni je dio
Zapisnika.
Točka25.
Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima
Ivica Brčina, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne,
imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša je rekao da se predloženim dopunama trgovačkom
društvu Komunalnom poduzeću d.o.o., pored ranijih, povjerava i djelatnost održavanja fontane, a
da se Upravitelj-u Knin d.o.o., u cilju efikasnijeg obavljanja poslova, povjerava održavanje
nerazvrstanih cesta i usluge javnih tržnica na malo te je ukratko pojasnio prijedlog.
Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost nema
primjedbi na prijedlog.
Vijećnik Tomislav Čolak je predložio da se ne usvoji dio prijedloga koji se odnosi na
Upravitelj-a Knin d.o.o. iz razloga što bi prilikom natječaja to gradsko poduzeće imalo prednost.
Gradonačelnik je pojasnio da se ne radi o javnom natječaju nego prijedlogu da se
predmetna djelatnost, sukladno zakonu, prepusti Upravitelj-u Knin d.o.o. iz razloga što Grad s
navedenim poduzećem ima pozitivno iskustvo za već ranije prepuštenu djelatnost održavanja javne
rasvjete na području grada Knina.
Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima
donesena 8 „za“ i 6 „protiv“ (Klub vijećnika HDZ i Čolak), i sastavni je dio Zapisnika.
Točka26.
Prijedlog Odluke o javnom redu i miru
Ivica Brčina, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne,
imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša je rekao da se predloženom Odlukom utvrđuju pravila
za održavanje javnog reda i mira u gradu Kninu, ovlašćuje se komunalno redarstvo za provedbu
iste, određuju se prekršaji te propisuju novčane kazne za prekršitelja tih pravila. Dodao je da je
prethodno provedeno javno savjetovanje ali da nije zaprimljen niti jedan prijedlog ili mišljenje
zainteresirane javnosti na nacrt odluke.
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Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost nema
primjedbi na prijedlog.
Na sjednici je nazočno 13 vijećnika, izvan vijećnice je vijećnik Čolak.
Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o javnom redu i miru donesena jednoglasno i sastavni je
dio Zapisnika.
Točka 27.
Izvješće o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu
Grada Knina za 2020. godinu
Gradonačelnik je rekao da je donošenje godišnjeg plana upravljanja utvrđeno Zakonom o
upravljanju državnom imovinom i da se sukladno odredbi Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim
pravima na pravo vlasništva jedinica lokalne samouprave na odgovarajući način primjenjuju
pravila o vlasništvu Republike Hrvatske te da se to načelo upravljanja imovinom u vlasništvu
Države treba dosljedno i u cijelosti primjenjivati i na imovinu jedinica lokalne samouprave. Dodao
je da se Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Knina za 2020. godinu sastoji od devet
planova koje je u nastavku ukratko pojasnio.
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 pitao što je Knin dobio kupnjom nekretnina navedenih u točki
5. Izvješća i što se namjerava s istim.
Gradonačelnik je pojasnio da je jedna čestica kupljena u svrhu prilaza Tvrđavi, a da su u
svrhu provedbe Intervencijskog plana kupljeni objekti u starom dijelu grada gdje će se urediti
kadrovski stanovi i poslovni prostori, kao i stara tržnica.
Vijećnik Tomislav Čolak je rekao da smatra da se novac troši uludo i da ne zna kako će to
doprinijeti razvoju grada Kina, a Gradonačelnik je rekao da se iz EU fondova sufinancira 85%
sredstava i da je intencija oživljavanje starog dijela grada Knina.
Izvješće o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Knina za 2020. godinu
usvojeno je većinom glasova, 13 „za“ i 1 „protiv“ (Čolak), što je utvrđeno Zaključkom koji
zajedno s Izvješćem čini sastavni dio Zapisnika.
Točka 28.
Vijećnička pitanja
•

Vijećnik Tomislav Čolak je podsjetio gradonačelnika što je na 4. sjednici Vijeća rekao u svezi
tehničkog pregleda pročistača otpadnih voda i dobivanja uporabne dozvole. Pitao je je li stigla
uporabna dozvola iz Županije, ako jest što se planira u svezi pročistača, a ako nije što Grad
planira poduzeti, kada se planira izmjena urbanističkog plana radi određivanja nove pozicije za
novi pročistač, kako se izvođača misli natjerati da izgradi novi pročistač i je li određen rok u
kojem će se utvrditi hoće li se postojeći pročistač staviti u funkciju ili će se graditi novi. Dalje
je pročitao odredbu članka 15. Poslovnika Gradskog vijeća i rekao da je pročelnici Upravnog
odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti i ravnateljici JULA Matica dostavio
pitanja na koja još nije dobio odgovor te je pitao gradonačelnik misli li što poduzeti po tom
pitanju.
Gradonačelnik je rekao da je rekao da Grad Knin još nije dobio uporabnu dozvolu, a niti
rješenje o odbijanju izdavanja uporabne dozvole i da je Grad mišljenja da pročistač ne može
dobiti navedenu dozvolu i da se nada da ista neće biti izdana zbog postojećih oštećenja na
uređaju. Dodao je da se u sljedećim izmjenama prostornog plana planira definirati nova
lokacija za pročistač u brdu preko puta rijeke Orašnice gdje je stjenovito tlo, da postojeći
uređaj i dalje tone te da bi novi pročistač trebao graditi izvođač o svome trošku. U odnosu na
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drugo pitanje gradonačelnik je rekao da će odgovore na dostavljena pitanja vijećnik dobiti u
zakonskom roku.
Vijećnik Tomislav Čolak je rekao da problemi s postojećim pročistačem traju 12 godina i
pitao postoji li rok u kojem se izvođač može natjerati izvrši svoju obvezu. Gradonačelnik je
rekao da iako je pročistač u probnom radu da obavlja funkciju pročišćavanja otpadne vode, ali
da je pitanje do kada će raditi i da se nada da će nadležna tijela odraditi svoj dio posla kako
Grad Knin ne bi morao poduzimati pravne korake, iako se već priprema prijava USKOK-u, a
po potrebi i OLAF-u.

Sjednica je završena u 19.02.

ZAPISNIK VODILA
Tatjana Plavčić, struč.spec.oec.

PREDSJEDNIK
Dragan Miličević, mag.catech.
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