GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 024-03/22-01/5
URBROJ: 2182-10-01-22-2
Knin, 28. ožujka 2022.

ZAPISNIK
s 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina

Sjednica je, dana 28. ožujka 2022. 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. Tomislav Čolak
2. Ante Dujić
3. Nino Grabić
4. Davor Ilić
5. Marjan Blažević
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
i da Vijeće ima kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje odluka.
Nije nazočna vijećnica Antonija Anić-Matić, koja je opravdala izostanak.
Vijećnik Tomislav Čolak je, pozivajući se na članak 99. Poslovnika o radu Gradskog vijeća
Grada Knina, prigovorio što uz materijale nije dostavljen zapisnik s 8. tematske sjednice Vijeća, a
predsjednik je pojasnio da do slanja materijala za 9. sjednicu nije bilo moguće izraditi zapisnik s
tematske sjednice.
Usvajanje zapisnika
Na zapisnik sa 7. sjednice Gradskog vijeća nije bilo primjedbi te je isti usvojen
jednoglasno.

Utvrđivanje dnevnog reda
Jednoglasno je usvojen sljedeći:
DNEVNI

RED

1. Prijedlog Pravilnika o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
Kninskog muzeja Knin
(Izvjestitelj: Ante Šimić, v.d. ravnatelj Kninskog muzeja Knin)
2. Prijedlog Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o radu Kninskog muzeja Knin
(Izvjestitelj: Ante Šimić, v.d. ravnatelj Kninskog muzeja Knin)
3. Prijedlog Odluke o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća Grada Knina
(Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i
društvene djelatnosti)
4. Prijedlog Rješenja o imenovanju Odbora za javna priznanja Grada Knina
(Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i
društvene djelatnosti)
5. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o načinu provedbe javnog natječaja
i uvjetima za članove nadzornih, odnosno upravnih odbora trgovačkih društava u
kojima Grad Knin ima udjele ili dionice
(Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i
društvene djelatnosti)
6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju društva Upravitelj-Knin, d.o.o. za
upravljanje zgradama i tržnicama na malo Knin
(Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i
društvene djelatnosti)
7. Prijedlog Odluke o davanju ovlaštenja za donošenje odluke na Skupštini trgovačkog
društva Komunalno poduzeće d.o.o. za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje
otpadnih voda
(Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i
društvene djelatnosti)
8. Prijedlog Odluke o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim
građevinama u vlasništvu Grada Knina
(Izvjestitelj: Marijo Ćaćić, gradonačelnik Grada Knina)
9. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Knina za 2022.
godinu
(Izvjestitelj: Joško Nedoklan, pročelnik Upravnog odjela za programe EU, gospodarstvo,
strateško planiranje i razvoj, financije, javnu nabavu i naplatu potraživanja)
10. Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Knina u 2022. godini
(Izvjestitelj: Ivica Brčina, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne,
imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša)
11. Godišnja analiza stanja u 2021. godini i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite
na području Grada Knina za 2022. godinu
(Izvjestiteljica: Kristina Perić, zamjenica gradonačelnika Grada Knina)
12. Izvješće o izvršenju plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu
(Izvjestiteljica: Kristina Perić, zamjenica gradonačelnika Grada Knina)
13. Vijećnička pitanja
____________________________
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Točka 1.
Prijedlog Pravilnika o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu
i načinu rada Kninskog muzeja Knin
Ante Šimić, v.d. ravnatelj Kninskog muzeja Knin je pojasnio predložene izmjene
Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Kninskog muzeja Knin, a koje su se odnosile na
ukidanje radnih mjesta pazitelji zbirki te brisanje pojedinih uvjeta za radno mjesto čuvari tvrđave i
Muzeja.
Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost nema
primjedbi na prijedlog.
Vijećnik Tomislav Čolak je predložio povlačenje ove točke s dnevnog reda dok se ne
izabere ravnatelj Muzeja.
Gradonačelnik je odbio prijedlog te je pojasnio da je trenutni v.d. ravnatelj Muzeja izabran
sukladno zakonu i da je u tijeku izbor ravnatelja Muzeja, ali da nije točka današnjeg dnevnog reda.
Prijedlog je prihvaćen te je Zaključak o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o
izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Kninskog muzeja Knin donesen većinom
glasova, 13 „za“ i 1 „protiv“ (Čolak), i sastavni je dio Zapisnika.
Točka 2.
Prijedlog Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o radu Kninskog muzeja Knin
Ante Šimić, v.d. ravnatelj Kninskog muzeja Knin je pojasnio predložene izmjene
Pravilnika o radu Kninskog muzeja Knin, a koje su se odnosile na propisivanje dodatnog
koeficijenta za osobe koje su sa SSS zaposlene na radno mjesto čuvari tvrđave i Muzeja.
Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost nema
primjedbi na prijedlog.
Vijećnik Tomislav Čolak je ponovio svoj prijedlog iz prethodne točke, a gradonačelnik je
isti ponovo odbio.
Prijedlog je prihvaćen te je Zaključak o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o
izmjeni i dopuni Pravilnika o radu Kninskog muzeja Knin donesen većinom glasova, 13 „za“ i 1
„protiv“ (Čolak), i sastavni je dio Zapisnika.
Točka 3.
Prijedlog Odluke o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća Grada Knina
Sanda Petrović Brnić, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i
društvene djelatnosti je rekla da Grad Knin kroz svoje programe provodi brojne aktivnosti koje su
usmjerene na stvaranje što boljih uvjeta za život i razvoj djeteta i njegovo stasanje u kvalitetnog
pojedinca koji će se moći nositi sa sve većim izazovima modernog doba. Da je poticanje djece na
aktivno sudjelovanje u pitanjima koja se tiču njih samih razlog za osnivanje Dječjeg gradskog
vijeća Grada Knina, kao predstavničkog tijela djece osnovnih škola s područja Grada Knina te da
će osnovnoškolci dobit mogućnost raspravljati, dati mišljenje i predložiti rješenja u svezi pitanja
koja se tiču djece i njihovih interesa, a da će odrasli dobit bolji uvid u potrebe i želje iz dječje
perspektive, što će olakšati donošenje odluka u najboljem interesu djeteta. U nastavku je pojasnila
proceduru osnivanja Dječjeg gradskog vijeća Grada Knina.
Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost nema
primjedbi na prijedlog.
Vijećnik Nini Grabić je pitao zašto Grad Knin nema savjet mladih.
Gradonačelnik je odgovorio da se na zadnja dva raspisana javna natječaja za savjet mladih
nitko nije prijavio i dodao da će se kroz razne tribine pokušati zainteresirati mlade da se uključe u
društveni život grada, na što je vijećnik Grabić rekao da to pokazuje ozbiljno stanje, kako o nama
kao društvu tako i o gradu.
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Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća Grada Knina
donesena jednoglasno, i sastavni je dio Zapisnika.
Točka 4.
Prijedlog Rješenja o imenovanju Odbora za javna priznanja Grada Knina
Sanda Petrović Brnić, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i
društvene djelatnosti je predložila da se u Odbor za javna priznanja Grada Knina, na vrijeme od 4
godine, imenuju Marijo Ćaćić, za predsjednika te za članove: Kristina Perić, Anja Šimpraga,
Dragan Miličević, Danijela Ognjenović, Milan Zoričić i Mirko Antunović te za tajnicu Odbora
Sanda Petrović Brnić.
Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost te Odbor
za izbor i imenovanja nemaju primjedbi na prijedlog.
Vijećnik Tomislav Čolak je pitao tko je od predloženih kandidata predstavnik
gospodarstva, tko ga je predložio i zašto, a gradonačelnik je odgovorio da je to Milan Zoričić, da
se članovi odbora ne imenuju po prijedlogu udruga, obrtnika i sl. te je pojasnio da je odbor
tehničko tijelo koje razmatra prijedloge građana, udruga ili bilo koje institucije za dodjelu nagrada
Grada Knina.
Prijedlog je prihvaćen te je Rješenje o imenovanju Odbora za javna priznanja Grada Knina
doneseno većinom glasova, 8 „za“, 1 „protiv“ (Čolak) i 5 „suzdržanih“ (Klub vijećnika HDZ-a), i
sastavni je dio Zapisnika.
Točka 5.
Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o načinu provedbe javnog
natječaja i uvjetima za članove nadzornih, odnosno upravnih odbora trgovačkih
društava u kojima Grad Knin ima udjele ili dionice
Sanda Petrović Brnić, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i
društvene djelatnosti je navela i obrazložila pravni temelj i razlog donošenja predmetne odluke.
Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost nema
primjedbi na prijedlog.
Vijećnik Tomislav Čolak je rekao da će glasovati protiv ovog prijedloga jer se stavljanjem
izvan snage predmetne odluke gradonačelniku daju još veće ovlasti.
Kao odgovor, gradonačelnik je citirao članak 48., stavak 1. točku 6. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o stavljanju van snage Odluke o načinu provedbe
javnog natječaja i uvjetima za članove nadzornih, odnosno upravnih odbora trgovačkih društava u
kojima Grad Knin ima udjele ili dionice donesena većinom glasova, 9 „za“, 1 „protiv“ (Čolak) i 4
„suzdržana“ (Marić, Krišto, Grabić i Dujić), i sastavni je dio Zapisnika.
Točka 6.
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju društva Upravitelj-Knin, d.o.o.
za upravljanje zgradama i tržnicama na malo Knin
Sanda Petrović Brnić, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i
društvene djelatnosti je navela pravni temelj za donošenje predmetne odluke te je u nastavku
pojasnila da je zbog potrebe Društva za proširenjem obima poslovanja, potrebno, već registriranim
djelatnostima kojima se bavi Društvo, dodati nove djelatnosti.
Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost nema
primjedbi na prijedlog.
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Vijećnik Tomislav Čolak je rekao da će glasovati protiv ovog prijedloga jer ne zna zašto
ovo treba društvu Upravitelj-Knin te je dodao da u Hrvatskoj imamo negativna iskustva s
društvenim poduzećima i da su poduzeća u državnom i gradskom vlasništvu pojam za monopol,
neefikasnost u poslovanju, uhljebljivanje i da trošak svega toga pada na proračun tj. građane.
Gradonačelnik je podsjetio da je na jednoj od ranijih sjednica Vijeća donesena odluka da se
društvu Upravitelj-Knin povjere poslovi održavanja nerazvrstanih javnih cesta na području grada
Knina, iz razloga što Grad ima pozitivno iskustvo u poslovanju s tim Društvom u pogledu
održavanja javne rasvjete na području grada te je dodao da su se i do sada ti poslovi plaćali iz
proračuna Grada.
Vijećnik Nino Grabić je rekao da je direktor Društva trebao izložiti plan rada i komentirao
veliki broj djelatnosti kojima se Društvo bavi, a gradonačelnik je rekao da uz izvješće o radu
Društava, koje vijećnici usvajaju, bude i plan rada za narednu godinu. Da je povjeravanje
predmetnih poslova u cilju boljitka grada i kvalitetnijeg održavanja nerazvrstanih cesta.
Vijećnik Nino Grabić se nije složio s tvrdnjom da će se poslovi održavanja nerazvrstanih
cesta održavati kvalitetnije nego do sada, i dodao da će to vrijeme pokazati.
Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju društva Upravitelj-Knin,
d.o.o. za upravljanje zgradama i tržnicama na malo Knin donesena većinom glasova, 8 „za“ i 6
„protiv“ (Klub vijećnika HDZ-a i Čolak), i sastavni je dio Zapisnika.
Točka 7.
Prijedlog Odluke o davanju ovlaštenja za donošenje odluke na Skupštini trgovačkog društva
Komunalno poduzeće d.o.o. za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda
Sanda Petrović Brnić, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i
društvene djelatnosti je navela pravni temelj za donošenje odluke te je pojasnila da je potrebno da
Gradsko vijeće donese odluku kojom će ovlastiti gradonačelnika, da u funkciji Skupštine
trgovačkog društva Komunalnog poduzeća sudjeluje u radu Skupštine i donese odluku o pripajanju
navedenog poduzeća trgovačkom društvu Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik, iz razloga
ustrojavanja jedinstvenog isporučitelja vodnih usluga.
Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost nema
primjedbi na prijedlog.
Gradonačelnik je dodatno pojasnio da je u prosincu 2021. godine, podnio prijedlog za
ocjenu usuglašenosti Zakona o vodnim uslugama s Ustavom RH, a da je ove godine to učinilo i 17
drugih lokalnih samouprava. Rekao je da će se u slučaju pripajanja kninskog poduzeća, poduzeću
u Šibeniku, o razvoju kninske mreže odlučivati u Šibeniku i da bi se to negativno odrazilo na
razvoj mreže i postizanje kvalitetnije usluge na području grada Knina te da se može očekivati i
povećanje cijene vode.
Vijećnik Tomislav Čolak je rekao da će glasovati protiv, te je pitao za zakonske sankcije u
slučaju ne usvajanja ove odluke, a pročelnica Sanda Petrović Brnić je rekla da nije sigurna, ali da
misli da su propisane određene novčane kazne.
Gradonačelnik je dodao da se nada skoroj privremenoj mjeri suda čime bi prestala
zakonska obveza pripajanja manjih komunalnih poduzeća većim, a vijećnik Čolak je izrazio
nezadovoljstvo jer nije dobio odgovor na pitanje.
Pročelnica Sanda Petrović Brnić se ispravila rekavši da ne postoji novčana kazna u slučaju
ne usvajanja odluke te je pojasnila da članak 93. Zakona o vodnim uslugama propisuje mjere za ne
provedbu pravila od strane isporučitelja na uslužnom području, a to je financijska uskrata za
pripremu projekata, projektiranje, građenje, rekonstrukcija ili sanacija komunalnih vodnih
građevina.
Potpredsjednica Vijeća Ana Marić je u svome obraćanju rekla da ovom odlukom vijećnici
ne odlučuju hoće li se ili neće Komunalno poduzeće d.o.o. spojiti s poduzećem u Šibeniku, nego
da vijećnici ovlašćuju gradonačelnika da na Skupštini trgovačkog društva Komunalno poduzeće
d.o.o. donese tu odluku. Smatrala je da je bezrazložan negativan nastup i plašenje građana
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povećanjem cijena vode i nerazvijanja vodovodne mreže te da će neprovedba ove odluke dovesti
do nefinanciranja projekata i dr.
Gradonačelnik je pojasnio da kao predstavnik Grada u skupštini Društva, za suštinske
promjene, kao što je sada pripajanje Komunalnog poduzeća Knin Šibenskom Društvu, mora tražiti
suglasnost Gradskog vijeća. Dodao je da bi kroz novi sustav vodnih usluga i pripajanjem
eventualno dobili neznatan iznos od oko 200.000 kuna u tekućoj godini, a izgubili bi mogućnost
odlučivanja i razvoja vodovodne mreže na našem području te rekao da smatra da to nije u interesu
Knina.
Potpredsjednica Vijeća Ana Marić je pitala zašto je gradonačelnik predložio ovaj prijedlog
ako ne želi da bude usvojen, a gradonačelnik je odgovorio da ga na to obvezuje zakon.
Potpredsjednica Vijeća Anja Šimpraga je u ime vijećnika SDSS-a, pozivajući se na članak
93. Zakona o vodnim uslugama odnosno na mogućnost uskrate financiranja budućih komunalnih
projekata u Kninu, predložila da se točka 7. i 8. povuku s dnevnog reda te da klubovi vijećnika
rasprave o istima kako bi se donijela odluka na dobrobit svih građana Knina.
Nakon pauze sjednica je nastavljena u 18.00 sati, a gradonačelnik je točke 7. i 8. povukao s
dnevnog reda.
Točka 9.
Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju
Proračuna Grada Knina za 2022. godinu
Joško Nedoklan, pročelnik Upravnog odjela za programe EU, gospodarstvo, strateško
planiranje i razvoj, financije, javnu nabavu i naplatu potraživanja je navodeći pravni temelj za
donošenje predložene odluke te je pojasnio da se izmjene predlažu zbog planiranog dugoročnog
zaduženja grada Knina za pokriće rashoda investicijskih projekata te zahtjeva za davanje jamstva
za kreditno zaduženje društva Upravitelj-Knin d.o.o.
Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost te Odbor
za financije i proračun nemaju primjedbi na prijedlog.
Vijećnik Tomislav Čolak se izjasnio protiv prijedloga iz razloga što od strane društva
Upravitelj-Knin d.o.o nije dostavljen nikakav poslovni plan i jer će se kreditom zadužiti svi
građani Knina te je prokomentirao da će se sredstva potrošiti na tko zna što.
Gradonačelnik je pojasnio da se predloženom odlukom ne odlučuje o davanju suglasnosti
za zaduženje Grada, nego da se predlaže izmjena odluke o izvršavanju Proračuna za tekuću godinu
te je pojasnio razloge planiranog zaduženja društva Upravitelj-Knin d.o.o. i Grada Knina.
Potpredsjednica Vijeća Ana Marić je pitala zašto se ide na dugoročno zaduženje kada će
Intervencijski plan završiti za par mjeseci te je tražila pojašnjenje o projektima iz nadležnosti
Upravnog odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša te
društva Upravitelj-Knin d.o.o.
Gradonačelnik je rekao da će Intervencijski plan završiti tek krajem 2023. te je naveo neke
od planiranih projekata i to: projekt za novi vatrogasni dom, kolodvor, centar za posjetitelje na
Krčiću, koje je potrebno predfinancirati do dobivanja sredstava iz fondova EU.
Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna
Grada Knina za 2022. godinu donesena većinom glasova, 8 „za“ i 6 „protiv“ (Klub vijećnika
HDZ-a i Čolak), i sastavni je dio Zapisnika.
Točka 10.
Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Knina u 2022. godini
Ivica Brčina, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne,
imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša je naveo pravni temelj za donošenje odluke te je
pojasnio da se ovim Programom utvrđuje namjensko korištenje sredstava naknade za poboljšanje
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infrastrukturno nedovoljno opremljenih i/ili neopremljenih naselja, konkretno asfaltiranje ulice
Anića glavica u Vrpolju i da se planirani iznos sredstava temelji na iznosu ostvarenom od naknade
u 2021. godini, a da stvarni iznos ovisi o broju dostavljenih snimaka izvedenog stanja te
naplaćenoj naknadi po izdanim rješenjima o naknadi za zadržavanje u 2022. godini.
Vijećnik Marko Vujasinović je napustio vijećnicu, nazočno 13 vijećnika.
Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost te Odbor
za financije i priračun nemaju primjedbi na prijedlog.
Vijećnik Ante Dujić nije bio u vijećnici, nazočno 12 vijećnika
Prijedlog je prihvaćen te je Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Knina u 2022. godini donesen
jednoglasno, i sastavni je dio Zapisnika.
Točka 11.
Godišnja analiza stanja u 2021. godini i godišnji plan razvoja sustava
civilne zaštite na području Grada Knina za 2022. godinu
Ivo Jozinović, voditelj Odsjeka za komunalno, prometno i poljoprivredno redarstvo, civilnu
zaštitu i zaštitu na radu u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne
poslove i zaštitu okoliša, umjesto odsutne zamjenice gradonačelnika Grada Knina Kristine Perić, je
ukratko predložio usvajanje Godišnje analize stanja u 2021. godini i godišnji plan razvoja sustava
civilne zaštite na području Grada Knina za 2022. godinu.
Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost nema
primjedbi na prijedlog.
Vijećnik Tomislav Čolak je komentirao i tražio pojašnjenje za djelomičnu opremljenost,
uvježbanost postrojbe civilne zaštite opće namjene i članove iste te za iznos sredstava utrošenih na
unapređenje sustava civilne zaštite.
Ivo Jozinović je pojasnio da će svi članovi postrojbe civilne zaštite opće namjene biti
istovjetno opremljeni od strane stožera RH te da je uvježbanost postrojbe u nadležnosti
Ministarstva obrane, a gradonačelnik je dodao da u Kninu osim navedene postrojbe postoje i drugi
bitni elementi sustava civilne zaštite te ih naveo.
Vijećnik Goran Mrnjavac je pitao za broj, kapacitet i opremljenost skloništa u slučaju
nepogode u gradu te sugerirao da se građane informira o lokacijama skloništa u slučaju potrebe za
istima, a Ivo Jozinović je odgovorio da u gradu postoji tri puta više sklonišnih kapaciteta nego što
predviđa zakon, da su ista u nadležnosti upravitelja i stanara zgrada, te da oni skloništa na
upravljanje mogu predati Gradu, ali da ista moraju biti u funkcionalnom stanju. Da će Grad izvršiti
obilazak i utvrditi stanje svih skloništa u gradu, da u slučaju potrebe postoje i dodatne lokacije koje
bi se mogle koristiti kao skloništa te da Grad ima osigurano 2500 kreveta.
Godišnja analiza stanja u 2021. godini i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na
području Grada Knina za 2022. godinu usvojeno je većinom glasova, 12 „za“ i 1 „protiv“ (Čolak),
što je utvrđeno Zaključkom koji zajedno s predmetnim aktom čini sastavni dio Zapisnika.
Točka 12.
Izvješće o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu
Ivo Jozinović, voditelj Odsjeka za komunalno, prometno i poljoprivredno redarstvo, civilnu
zaštitu i zaštitu na radu u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne
poslove i zaštitu okoliša, je ukratko predložio usvajanje Izvješća o izvršenju Plana djelovanja u
području prirodnih nepogoda za 2021. godinu.
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Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost nema
primjedbi na prijedlog.
Izvješće o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu
usvojeno je jednoglasno, što je utvrđeno Zaključkom koji zajedno s Izvješćem čini sastavni dio
Zapisnika.
Točka 13.
Vijećnička pitanja
•

Vijećnik Ante Dujić je ukazao na loše stanje travnjaka NK Dinara i pitao zašto se isti ne
održava, a gradonačelnik je odgovorio da je jedan od faktora i mnogobrojnost djece koja
treniraju na tom travnjaku i da se planira sanacija istog, te da će se nakon rješavanja imovinsko
pravnih odnosa pokušati osigurati sredstva za postavljanje umjetne trave na igralište.

•

Potpredsjednica Vijeća Ana Marić je pitala za završetak projekta mrtvačnice, a gradonačelnik
je odgovorio da je prošli tjedan dobivena uporabna dozvola i da će se ista uskoro početi
koristiti.

•

Vijećnik Nino Grabić je pitao za stanje 3i-inkubatora, a gradonačelnik je rekao da je objekt
završen i opremljen te da se očekuje još nabava CNC uređaja, da postoji interes građana za
radionice koje su organizirane, da je raspisan poziv za korištenje prostora. Vijećnik Grabić je
dodatno rekao da ga zanimaju konkretne brojke tj. koliko je korisnika zainteresirano za
prostore, broj korisnika radionica i sl., a gradonačelnik je budući da trenutno nije imao tražene
podatke, rekao da će iste vijećniku dostaviti u pisanom obliku.

•

Vijećnik Goran Mrnjavac je u ime stanara zgrade kod Trga oluje predložio postavljanje
zaštitne ograde između stambene zgrade i pruge, dužine 20-30 metara, a pročelnik Ivica Brčina
je rekao da će se utvrditi stanje na terenu i pokušati realizirati prijedlog.

•

Vijećnik Tomislav Čolak je rekao da se ne poduzima ništa po pitanju demografije i pitao
gradonačelnika namjerava li povećati demografske i pronatalitetne mjere tj. jednokratnu pomoć
za rođenje djeteta po uzoru na Grad Sinj i broj stipendija u odnosu na sadašnjih 25. Nadalje je
pitao kada će se sanirati fekalna laguna u Kninu i podsjetio na presudu iz 2012. godine i
naložene mjere Gradu Kninu.
Gradonačelnik je odgovorio da je ranije jednokratna pomoć za rođenje djeteta iznosila 1.000
kuna, a da sada za prvo dijete iznosi 5.000 kuna, za drugo 7.000, treće 9.000 te za četvrto i
svako sljedeće dijete 12.000 kuna. Da je povećan broj stipendija, ali da je financijski nemoguće
stipendirati sve studente iz Knina. U svezi industrijske lagune je rekao da je rješavanje iste u
fazi određivanja tko će izvršiti sanaciju iste, a nakon toga usvajanje elaborata sanacije, a u
odnosu na fekalnu lagunu je rekao da se ista može rješavati nakon što se sva kanalizacija grada
priključi na kolektor C21 te da bi onda u lagunu išla samo oborinska odvodnja.
Vijećnik Tomislav Čolak je ponovio pitanje kada će se sanirati fekalna laguna, plaća li Grad
penale po presudi za istu, a gradonačelnik je odgovorio da prema presudi, dok ne sanira
lagunu, Grad mora plaćati 5.000 kn mjesečno PZ Orlovača i ponovio da se ista ne može
sanirati dok se sva kanalizacija grada ne priključi na kolektor C21 te da će se nakon toga
izraditi elaborat za sanaciju lagune.
Sjednica je završena u 19.15 .

ZAPISNIK VODILA
Tatjana Plavčić, struč.spec.oec.

PREDSJEDNIK
Dragan Miličević, mag.catech.
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