
 

 

 

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE 

KLASA: 024-03/22-01/10 

URBROJ: 2182-10-01-22-3 

Knin,  20. svibnja 2022.  

 

 

 

Z A P I S N I K  

s 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina 

 

 

 

 Sjednica je, dana 16. svibnja 2022. godine, započeta 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. Veselin Đujić 

4. Nino Grabić  

5. Davor Ilić 

6. Marjan Blažević 

7. Mario Krišto 

8. Slavko Krvavica 

9. Ana Marić 

10. Spomenka Martić 

11. Dragan Miličević 

12. Dušan Milivojević 
 

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

Nisu nazočni vijećnica Antonija Anić-Matić i vijećnici Goran Mrnjavac i Marko 

Vujasinović, koji su opravdali izostanak.  

 

 

Usvajanje zapisnika 

 

Na zapisnik s 11. 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. Izvješće o mirovanju mandata vijećnice Gradskog vijeća Grada Knina zbog podnesene 

obavijesti o mirovanju mandata i početku obnašanja vijećničke dužnosti zamjenika 

vijećnice 

(Izvjestiteljica: mr.sc. Spomenka Martić, predsjednica Mandatnog povjerenstva) 

2. Prijedlog Statutarne odluka o dopuni Statuta Narodne knjižnice – Knin 

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

3. Prijedlog Rješenja o razrješenju i izboru člana Odbora za izbor i imenovanja Gradskog 

vijeća Grada Knina 

(Izvjestitelj: Davor Ilić, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja) 

4. Prijedlog Rješenja o prestanku mandata i izboru potpredsjednika Gradskog vijeća 

Grada Knina 

(Izvjestitelj: Davor Ilić, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja) 

5. Prijedlog Rješenja o razrješenju i izboru člana Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu 

djelatnost Gradskog vijeća Grada Knina 

(Izvjestitelj: Davor Ilić, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja) 

6. Prijedlog Rješenja o razrješenju i izboru člana Odbora za financije i Proračun Gradskog 

vijeća Grada Knina 

(Izvjestitelj: Davor Ilić, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja) 

7. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Odbora za javna priznanja Grada 

Knina 

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

                         društvene djelatnosti) 

8. Prijedlozi Odluka o dodjeli priznanja Grada Knina za 2022. godinu) 

(Izvjestitelj: Marijo Ćaćić, predsjednik Odbora za javna priznanja Grada Knina) 

9. Vijećnička pitanja 

___________________________ 

 

 

Sjednicu su napustila četiri vijećnika Kluba vijećnika HDZ-a i vijećnik Čolak. 

Predsjednik je utvrdio da Vijeće nema kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje 

odluka te je prekinuo sjednicu u 16.10 . 

 

 

 Sjednica je, dana 20. svibnja 2022. godine, nastavljena u gradskoj vijećnici u Kninu, s 

početkom u 17.30 sati.  

  

Nakon izvršene prozivke, utvrđeno je da su nastavku sjednice, od ukupno 15 vijećnika, 

nazočni sljedeći vijećnici: 
 

1. Tomislav Čolak 

2. Ante Dujić 

3. Veselin Đujić 

4. Nino Grabić  

5. Davor Ilić 

6. Marjan Blažević 

7. Mario Krišto 
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8. Slavko Krvavica 

9. Ana Marić 

10. Spomenka Martić 

11. Dragan Miličević 

12. Dušan Milivojević 

13. Marko Vujasinović 
 

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

Nisu nazočni vijećnica Antonija Anić-Matić i vijećnik Goran Mrnjavac. 

 

Vijećnik Ante Dujić je izvijestio nazočne da je gradska organizacija HDZ-a izdanim 

priopćenjem nastojala pojasniti razloge napuštanja 12. sjednice Vijeća od strane vijećnika HDZ, 

između ostalih, ne poštivanje odredbi Poslovnika Gradskog vijeća, vrijeđanje vijećnika, forsiranje 

nedemokratske prakse od strane pozicije tj. Liste nezavisnih vijećnika i SDSS-a, po pitanju sastava 

radnih tijela Vijeća, a protiv čega su sami bili u predizbornoj kampanji 2017. godine. 

Gradonačelnik je rekao da se nisu željeli očitovati na navedeno priopćenje, a u svezi 

sastava radnih tijela Vijeća je rekao da je nastavljena praksa koja se provodila preko dvadeset 

godina.  

__________________________________ 

 

 

Točka 1. 

Izvješće o mirovanju mandata vijećnice Gradskog vijeća Grada Knina zbog podnesene 

obavijesti o mirovanju mandata i početku obnašanja vijećničke dužnosti zamjenika vijećnice 

 

Mr.sc. Spomenka Martić, predsjednica Mandatnog povjerenstva je izvijestila da je 

temeljem pisane obavijesti vijećnice Anje Šimpraga, zaprimljene u gradskoj upravi Grada Knina 

dana 29. travnja 2022. godine, utvrđeno da Anji Šimpraga, iz osobnih razloga, mandat miruje u 

Gradskom vijeću Grada Knina, od dana dostave pisane obavijesti. Nadalje, da je politička stranka 

SDSS sa svoje liste neizabranih kandidata odredila zamjenika vijećnice, Veselina Đujića i o tomu 

izvijestila Gradsko vijeće Odlukom zaprimljenom 29. travnja 2022. godine te da su se time stekli 

uvjeti za početak vijećničkog mandata imenovanog. 

Izvješće o mirovanju mandata vijećnice Gradskog vijeća Grada Knina zbog podnesene 

obavijesti o mirovanju mandata i početku obnašanja vijećničke dužnosti zamjenika vijećnice je 

primljeno na znanje što je utvrđeno Zaključkom, i sastavni je dio Zapisnika. 
 

Vijećnik Veselin Đujić položio je prisegu. 

 

 

Točka 2. 

Prijedlog Statutarne odluka o dopuni Statuta Narodne knjižnice – Knin 

 

Ivica Šimić, ravnatelj Narodne knjižnice – Knin je rekao da je predložena dopuna članka 

26. Statuta Knjižnice bila sastavni dio ranijih statuta Knjižnice, ali da je u postupku izrade 

postojećeg statuta, pogreškom izostavljena i da se zbog toga predlaže predmetna dopuna. 

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

primjedbi na prijedlog. 

Potpredsjednica Vijeća Ana Marić  je rekla da se Klub vijećnika HDZ-a protivi prijedlogu 

jer je predložena odredba diskriminatorna prema osobama koje dolaze izvan sustava Knjižnice te 

je predložila da se predmetnoj odredbi dodaju riječi: „ako u Knjižnici postoji potreba za njegovim 

stručnim profilom i ako u Knjižnici postoji sistematizirano radno mjesto“,  iz razloga kako bi se 

barem ublažio neravnopravan položaj osoba koje dolaze izvan sustava Knjižnice i kako se ne bi 
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favorizirao samo uski krug pojedinaca, dodavši da ovim prijedlogom, sadašnji ravnatelj pogoduje 

sam sebi. 

Na Prijedlog Statutarne odluke o dopuni Statuta Narodne knjižnice - Knin dana je 

prethodna suglasnost većinom glasova, 8 „za“ i 5 „protiv“ (Klub vijećnika HDZ-a i Čolak), što je 

utvrđeno Zaključkom, i sastavni je dio Zapisnika.           

 

 

Točka 3. 

Prijedlog Rješenja o razrješenju i izboru člana Odbora za izbor i imenovanja  

Gradskog vijeća Grada Knina 

 

Davor Ilić, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja je predložio da se umjesto Anje 

Šimpraga, koja je svoj mandat stavila u mirovanje, izabere vijećnika Veselina Đujića kao novog 

člana Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Knina.  

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

primjedbi na prijedlog. 

Vijećnik Nino Grabić je rekao da će za ovu i naredne točke dnevnog reda Klub vijećnika 

HDZ-a glasovati protiv, ali ne iz razloga što ima nešto protiv neke osobe, nego iz razloga što u 

odborima nema vijećnika HDZ-a. Dodao da ranije nije bio slučaj da u odborima nije bilo 

oporbenih vijećnika. 

Rješenje o razrješenju i izboru člana Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada 

Knina doneseno je većinom glasova, 8 „za“ i 5 „protiv“ (Klub vijećnika HDZ-a i Čolak), i sastavni 

je dio Zapisnika.           

 

Točka 4. 

Prijedlog Rješenja o prestanku mandata i izboru potpredsjednika  

Gradskog vijeća Grada Knina 

 

Davor Ilić, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja je predložio da se umjesto Anje 

Šimpraga, koja je svoj mandat stavila u mirovanje, izabere vijećnika Veselina Đujića kao 

potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Knina.  

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

primjedbi na prijedlog. 

Rješenje o prestanku mandata i izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Knina 

doneseno je većinom glasova, 8 „za“ i 5 „protiv“ (Klub vijećnika HDZ-a i Čolak), i sastavni je dio 

Zapisnika.           

 

Točka 5. 

Prijedlog Rješenja o razrješenju i izboru člana Odbora za Statut, Poslovnik  

i normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada Knina 

 

Davor Ilić, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja je predložio da se umjesto Anje 

Šimpraga, koja je svoj mandat stavila u mirovanje, izabere vijećnika Veselina Đujića kao člana 

Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada Knina.  

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

primjedbi na prijedlog. 

Rješenje o razrješenju i izboru člana Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost 

Gradskog vijeća Grada Knina doneseno je većinom glasova, 8 „za“ i 5 „protiv“ (Klub vijećnika 

HDZ-a i Čolak), i sastavni je dio Zapisnika.           
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Točka 6.  

Prijedlog Rješenja o razrješenju i izboru člana Odbora za financije i Proračun  

Gradskog vijeća Grada Knin 

 

Davor Ilić, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja je predložio da se umjesto Anje 

Šimpraga, koja je svoj mandat stavila u mirovanje, izabere vijećnika Veselina Đujića kao člana 

Odbora za financije i Proračun Gradskog vijeća Grada Knina.  

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

primjedbi na prijedlog. 

Rješenje o razrješenju i izboru člana Odbora za financije i Proračun Gradskog vijeća Grada 

Knina doneseno je većinom glasova, 8 „za“ i 5 „protiv“ (Klub vijećnika HDZ-a i Čolak), i sastavni 

je dio Zapisnika.           

 

Točka 7.  

Prijedlog Rješenja o izmjeni 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 umjesto Anje Šimpraga, koja je svoj mandat stavila u 

mirovanje, izabere vijećnika Veselina Đujića kao člana Odbora za javna priznanja Grada Knina.  

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

primjedbi na prijedlog. 

Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Odbora za javna priznanja Grada Knina 

doneseno je većinom glasova, 8 „za“ i 5 „protiv“ (Klub vijećnika HDZ-a i Čolak), i sastavni je dio 

Zapisnika.           

 

 

Točka 8.  

Prijedlozi Odluka o dodjeli priznanja Grada Knina za 2022. godinu 

 

Marijo Ćaćić, predsjednik Odbora za javna priznanja Grada Knina je rekao da su na javni 

poziv za dodjelu priznanja Grada Knina pristigla dva prijedloga i to: prijedlog Gradskog društva 

Crvenog križa Knin za dodjelu Plakete Grada Knina gosp. Ivanu Dukiću i prijedlog Zajednice 

sportova Grada Knina za dodjelu Nagrade Grada Knina Taekwondo klubu „Div-Knin“ te je dodao 

da će se za Mateu Jelić utvrditi adekvatno priznanje koje će joj biti uručeno kad i ostala gradska 

priznanja, na svečanoj sjednici Gradskog vijeća. Predložio je usvajanje prijedloga. 

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

primjedbi na prijedlog. 

Odluke o dodjeli priznanja Grada Knina za 2022. godinu donesene su jednoglasno, i 

sastavni su dio Zapisnika.           

 

 

Točka 9.  

Vijećnička pitanja 

 
 

• Vijećnik Mario Krišto je rekao da je jezero u naselju Golubić onečišćeno i s minimalno vode te 

je pitao za mogućnost sprječavanja da otpadne vode idu u jezero spajanjem odvodne cijevi 

ispod centrale kolektora. Dalje je rekao da se uz šetalište uz Krku šire neugodni mirisi, da u 

rijeci ima dosta nakupljenog mulja i otpada te je pitao za produbljivanje postojećeg toka rijeke 

kako bi se istom moglo splavariti, a što bi bilo dobro za turizam.   

Gradonačelnik je pojasnio da se projekt za novi kolektor u Golubiću priprema od 2017. godine, 

da se trenutno rješavaju imovinskopravna pitanja na trasi za novi pročistač. Potvrdio je da se 
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šire neugodni mirisi i da je razlog tome loš postojeći kolektor, ali da je izvršena analiza vode iz 

jezera i da ista nije zagađena. Dodao je da je jezero pod upravom HEP-a, pa da stoga Grad 

Knin ne može vršiti čišćenje mulja iz istoga. 

U odnosu na pitanje u svezi rijeke Krke gradonačelnik je pojasnio da se radi o zaštićenom 

području nad kojim Grad Knin nema ovlasti poduzimati bilo kakve radnje, pa čak niti kositi 

travu na nasipu. Za splav je rekao da je isti 2017. godine zatečen u veoma lošem stanju i da je 

deponiran u krugu vodovoda na Šimića vrelu te da isti nije moguće staviti u funkciju jer je 

prethodno potrebno izgraditi pristanište i registrirati isto u lučkoj upravi u Sisku, što trenutno 

nije moguće na rijeci Krki.   

 

• Vijećnik Tomislav Čolak je pitao gdje će se graditi sportski centar u Kninu i zašto nisu raspisni 

izbori za mjesne odbore u gradu Kninu. 

Gradonačelnik je odgovorio da se gradnja sportskog centar planira kod srednje škole u Kninu, 

u sklopu kojeg se planira gradnja otvorenog i zatvorenog bazena, nekoliko manjih dvorana i 

različita igrališta na otvorenom. Dalje je rekao da se izbori za mjesne odbore planiraju provesti 

na jesen ove godine. 

 

• Potpredsjednica Vijeća Ana Marić je pitala gdje završavaju novci poreznih obveznika grada 

Knina jer da se osim osobne promocije gradonačelnika ne vidi nikakva korist od sklopljenih 

ugovora s medijima, od kojih je većina u prijateljskim odnosima, poslovnim interesima ili 

bliskim političkim opredjeljenjima s aktualnom vlasti. Dalje je pitala tko su Zoran Diklić i 

Luciano Grmovšek, koliko dugo ih poznaje i zašto baš oni vrše reklamu, na koji način se 

provjerava izvršavanje ugovora s medijima te kome koristi ugovor s Digital media group osim 

za osobnu promociju gradonačelnika.  

Gradonačelnik je rekao da se građani informiraju putem različitih portala, da se izvršavanje 

ugovora prati provjerom objava, da financiranje medija iznosi 500 ili 1000 kuna mjesečno što 

je iz ugovora razvidno vijećnici ili onome tko joj je pisao pitanje, da Zorana Diklića poznaje 

30-tak godina, da su zajedno studirali i da je isti vlasnik portala Šibenik.In i Huknet Knin.   

      Vijećnik Tomislav Čolak se javio za ispravak netočnog navoda gradonačelnika i rekao da se ne  

      radi o 500 kuna nego 2000 kuna. 

Potpredsjednica Vijeća Ana Marić je prigovorila predsjedniku jer ne reagira na 

omalovažavanje vijećnika odnosno nje od strane gradonačelnika, dodavši da je gradonačelniku  

jako dobro poznato koliko je ili nije, ona sposobna za neke stvari i da njoj nitko ne treba pisati 

pitanja. Rekla je da nije bez razloga pitala za praćenje izvršenja ugovora jer Nano company 

neredovno izvještava o  sjednicama gradskog vijeća, što je suprotno ugovoru te je pitala je jesu 

li i za to izdani računi.  

Gradonačelnik je rekao da se računi ne izdaju po objavljenim člancima nego se plaća mjesečna 

naknada koja pokriva aktivnosti praćenja rada gradske uprave te je dodao da je zakonska 

obveza informiranje građana i da je Grad Knin vjerojatno među gradovima u RH koji izdvajaju 

najmanje sredstava na razini godine u tu svrhu.  
 

 

      Sjednica je završena u 18.20 

 

 

 

            ZAPISNIK  SASTAVILA                      PREDSJEDNIK 

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

 

 


