
 

 

 

 

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE  

KLASA: 021-05/17-01/9 

URBROJ:2182/10-01-17-2 

Knin,  2. listopada 2017.  

 

 

 

Z A P I S N I K  

s 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina  

 

 

 Sjednica je odrţana 2. listopada 2017. godine (ponedjeljak), s početkom u 13.00 sati u 

Gradskoj vijećnice u Kninu.  

 Sjednicu je otvorila i istom predsjedavala Vedrana Poţar, predsjednica Gradskog 

vijeća (dalje u tekstu: predsjednica).  

 Nakon izvršene prozivke, utvrđeno je da su na sjednici nazočni sljedeći vijećnici:  

 

 

1. Mirko Antunović      10. Dragan Miličević  

2. Josip Bebek      11. Goran Mrnjavac   

3. Marjan Blaţević      12. Vedrana Poţar    

4. Marija Ćurić      13. Marko Sinobad  

5. Veselin Đujić     14. Marko Šešo  

6. Nikolina Grizelj      15. Nenad Tisaj  

7. Davor Ilić        16. Marinko Tokmakčija  

8. Marina Krvavica       17. Marko Vujasinović  

9. Robert Marić        

 

 

 Predsjednica je utvrdila na je na sjednici od ukupno 18 nazočno 17 vijećnika, te da 

Vijeće ima krovu za pravovaljano odlučivanje i donošenje odluka.  

  

 Usvajanje zapisnika  

  

 Na zapisnik s 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina nije bilo primjedbi te je isti 

jednoglasno usvojen. 

 

 Sjednici se pridruţila vijećnica Maja Deronja.  

 

 Predsjednica je prije samog utvrđivanja dnevnog reda izvijestila vijećnike Gradskog 

vijeća da predlagatelj gradonačelnik Marko Jelić povlači točku 17. predloţenog dnevnog reda 

u materijalima, a to je Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog 

odjela Grada Knina, kako bi se svi vijećnici mogli uključiti i dati svoje prijedloge, sugestije i 



primjedbe te tako napravilo  najbolje za gradsku upravu Grada Knina koja je u sluţbi svih 

građana Grada Knina.  

 Potpredsjdnik Marinko Tokmakčija ispred kluba Vijećnika HDZ-a se sloţio da se ta 

točka odgodi.  

 Sjednici se pridruţila vijećnica Maja Deronja.  

 

 Utvrđivanje dnevnog reda  

 

 Predsjednica je predloţeni dnevni red, bez točke 17. dala na glasovanje i konstatirala 

da je jednoglasno usvojen sljedeći:  

  

  D N E V N I     R E D 

 

1. Izvješće o prestanku mandata vijećnika Gradskog vijeća Grada Knina, zbog 

podnesene ostavke i početku obnašanja vijećničke dužnosti zamjenika vijećnika 

(Izvjestiteljica: predsjednica Mandatnog povjerenstva Marina Krvavica) 

2. Izvješće o mirovanju mandata vijećnice Gradskog vijeća Grada Knina, zbog 

podnesene obavijesti o mirovanju mandata i početku obnašanja vijećničke dužnosti 

zamjenika vijećnice 

(Izvjestiteljica: predsjednica Mandatnog povjerenstva Marina Krvavica) 

3. Polugodišnje izvješće o izvršenju Programa socijalnih davanja na području grada 

Knina za 2017. godinu 

(Izvjestiteljica: pročelnica Sanja Lozančić) 

4. Polugodišnje izvješće o izvršenju Programa javnih potreba udruga civilnog društva 

na području grada Knina 

(Izvjestiteljica: pročelnica Sanja Lozančić) 

5. Polugodišnje izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području 

grada Knina za 2017. godinu 

(Izvjestiteljica: pročelnica Sanja Lozančić) 

6. Polugodišnje izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području 

grada Knina za 2017. godinu 

(Izvjestiteljica: pročelnica Sanja Lozančić) 

7. Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna Grada Knina za 2017. godinu 

(Izvjestiteljica: pročelnica Danijela Merša) 

8. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Knina za razdoblje siječanj-lipanj 2017. 

godine 

(Izvjestitelj: gradonačelnik Grada Knina dr.sc. Marko Jelić) 

9. Prijedlog Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture u gradu Kninu za 2017. godinu 

(Izvjestitelj: sluţbenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika Ivica Brčina) 

10. Prijedlog Izmjene Programa javnih potreba u kulturi na području grada Knina za 

2017. godinu 

(Izvjestiteljica: pročelnica Sanja Lozančić) 

11. Prijedlog Izmjene i dopune Programa socijalnih davanja na području grada Knina 

za 2017. godinu 

(Izvjestiteljica: pročelnica Sanja Lozančić) 

12. Prijedlog Drugih Izmjena i dopuna proračuna Grada Knina za 2017. godinu 

(Izvjestiteljica: pročelnica Danijela Merša) 



13. Prijedlog Odluke o prihvaćanju darovanja nekretnina Gradu Kninu koje u naravi 

predstavljaju zemljište na kojem je  izgrađen Dječji vrtić „Cvrčak“ Knin s pratećim 

sadržajima 

(Izvjestitelj: sluţbenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika Ivica Brčina) 

14. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za procjenu šteta od 

elementarnih nepogoda Grada Knina 

(Izvjestitelj: sluţbenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika Ivica Brčina) 

15. Prijedlog Odluke o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje 

dimnjačarskih poslova na području Grada Knina 

(Izvjestitelj: sluţbenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika Ivica Brčina) 

16. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna (IV) Generalnog urbanističkog plana 

Grada Knina 

(Izvjestitelj: sluţbenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika Ivica Brčina) 

17. Vijećnička pitanja 

 

 

Točka 1.  

Izvješće o prestanku mandata vijećnika Gradskog vijeća Grada Knina,  

zbog podnesene ostavke i početku obnašanja vijećničke dužnosti zamjenika vijećnika  

 

Predsjednica Mandatno povjerenstva Marina Krvavica je obrazloţila ovu točku.  

Izvijestila je da je Mandatno povjerenstvo dobilo pisanu ostavku vijećnika Gradskog vijeća 

Luke Lubine, izabranog s liste Hrvatske demokratske zajednice –HDZ-a, ovjerenu kod javnog 

biljeţnika dana 10. kolovoza i zaprimljenu u gradsku upravu Grada Knina dana 21. kolovoza 

2107. godine, pa je utvrđeno da je mandat vijećnika Luke Lubine prestao s danom 21. 

kolovoza.  Hrvatska demokratska stranka-HDZ je za zamjenika vijećnika s liste neizabranih 

kandidata predloţila Gorana Mrnjavaca i o tom izvijestila Gradsko vijeće dopisom  

zaprimljenim dana 24. kolovoza 2017. godine, s čime su se stekli uvjeti za početak 

vijećničkog mandata imenovanog. 

Rasprave nije bilo.  

 

 Predsjednica je konstatirala da Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za izbor i 

imenovanja sastali te nisu imali primjedbi  i  isto dala na usvajanje.  

Izvješće o prestanku mandat vijećnika Gradskog vijeća Grada Knina zbog podnesene 

ostavke i početku obnašanja vijećničke duţnosti zamjenika vijećnika, jednoglasno je 

prihvaćeno i sastavni je dio Zapisnika.  

  Goran Mrnjavac je poloţio prisegu na vijećnički mandat. 

 

Točka 2.  

Izvješće o mirovanju mandata vijećnice Gradskog vijeća Grada Knina, zbog podnesene 

obavijesti o mirovanju mandata i početku obnašanja vijećničke 

 dužnosti zamjenika vijećnice  

 

 Predsjednica Mandatnog povjerenstva Marina Krvavica je izvijestila o ovoj točki. 

Mandatno povjerenstvo je zaprimilo pisanu obavijest vijećnice Gradskog vijeća Grada Knina 

Josipe Rimac, izabrane s liste Hrvatske demokratske zajednice-HDZ-a, koja je zaprimljena u 

Gradsku upravu dana 22. rujna2107. godine, te utvrdilo da Josipi Rimac zbog imenovanja na 

duţnost drţavne tajnice u Ministarstvu uprave dana 14. rujna 2017. godine, mandat miruje u 

Gradsko vijeću Grada Knina, zbog obnašanja nespojive duţnosti.  



Hrvatska demokratska zajednica za vijećnika sa svoje liste neizabranih kandidata odredila 

zamjenika vijećnice Nenada Tisaja i o tom izvijestila Gradsko vijeće dopisom koji je 

zaprimljen dana 25. rujna 2107. godine, čime su se stekli uvjeti za početak vijećničkog 

mandata imenovanog.  

 Rasprave nije bilo. 

 Predsjednica je konstatirala da Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za izbor i 

imenovaanja sastali te nisu imali primjedbi i isto je dala na usvajanje  

 Izvješće o mirovanju mandat vijećnice Gradskog vijeća Grada Knina zbog podnesene 

obavijesti o mirovanju mandata i početku obnašanja vijećničke duţnosti zamjenika vijećnice, 

prihvaćeno  je jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika.  

  Nenad Tisaj  je poloţio prisegu na vijećnički mandat. 

 

Točka 3.  

Polugodišnje izvješće o izvršenju Programa socijalnih davanja na području  

grada Knina za 2017. godinu 

 

 Pročelnica Sanja Lozančić je rekla da se sukladno Statutu Grada i poslovniku 

Gradskog vijeća  Grada Knina podnosi polugodišnje izvješće o izvršenju Programa socijalnih 

davanja na području grada Knina za 2017. godinu za razdoblje I.- VI. Polugodišta.  Grad Knin 

je u Proračunu osigurao za socijalno ugroţene osobe kroz razne oblike iznos od ukupno 

1.243.000,00 kuna koja su Rebalansom I. povećana za 14.000,00 te iznose u 1.257.000,00 

kuna, a indeks je 13,61.  

 Predsjednica je nakon kraće rasprave i konstatacije da Odbor za Statut, Poslovnik i 

propise nema primjedbi isto dala na usvajanje. 

Polugodišnje izvješće o izvršenju Programa socijalnih davanja na području grada 

Knina za 2017. godinu jednoglasno je usvojeno i čini sastavni dio ovog Zapisnika.  

 

Točka 4.  

Polugodišnje izvješće o izvršenju Programa javnih potreba udruga  

civilnog društva na području grada  Knina za 2017. godinu  

 

 Pročelnica Sanja Lozančić je obrazloţila polugodišnje izvješće i iznijela sljedeće 

podatke. Ovim polugodišnjim izvješćem obuhvaćene su udruge podijeljene u tir skupine i to 

udruge civilnog društva čiji je rad reguliran posebnim zakonima i udruge civilnog društva 

neprofitnog karaktera. Ukupan iznos previđen Programom je 415.000,00 kuna, a izvršeno je  

A indeks izvršenja je 51,20%. Od toga su braniteljske udruge izvršile 10.000,00 kuna ili 

indeks 50%.   

 Pročelnica je obrazloţila zbog čega je Ekološkoj udruzi Krka odobrena pri 

ministarstvu,  a sredstava su odobrena sa ove stavke pa će se preknjiţiti na drugu stavku.  

Vijećnica Marija Ćurić je upitala što to radi Psihološko savjetovalište kninskog 

Crvenog kriţa čija stavka je godišnje 120 tisuća kuna. A pročelnica Sanja Lozančić je 

odgovorila da je to dugogodišnji projekt kninskog Crvenog kriţa. Vijećnica je zatraţila u 

pisanom obliku obrazloţenje.  

 Predsjednica je konstatirala da Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za 

financije i proračun nisu imali primjedbi, te isto dala na usvajanje. 

 Polugodišnje izvješće o izvršenju Programa javnih potreba udruga civilnog društva na 

području Grada Knina za 2017. godinu jednoglasno je prihvaćeno i čini sastavni dio ovog 

Zapisnika.  

 

 



Točka 5.  

Polugodišnje izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na 

području grada Knina za 2017. godinu  

 

 Pročelnica Sanja Lozančić je obrazloţila točku. U proračunu Grada Knina za 2017. 

godinu osigurano je ukupno 380.000,00 kuna za potrebe sporta na području Grada Knina. Od 

toga je u ovom razdoblju izvršeno 179.170,00 kuna odnosno 47,15% od planiranog. Raspored 

sredstava po sportskim društvima utvrđuje se zaključkom o raspodjeli sredstva iz Proračuna 

za sport.  

 Ispred Kluba vijećnika HDZ-a se izjasnio Marko Šešo i rekao da podrţavaju ovo 

izvješće, iz razloga što su zahvalni klubu Sv. Anti, Savezu sportova Grada Knina i Atletskom 

savezu na prijedlogu za izgradnju atletske staze, koja je bila točka na sjednici Vlade u Kninu.  

 Predsjednica je konstatirala da Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za 

financije i proračun nisu imali primjedbi na ovu točku, te isto dala na usvajanje.  

 Polugodišnje izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Grada 

Knina za 2017. godinu jednoglasno je prihvaćeno i sastavni je dio ovog Zapisnika.  

 

Točka 6.  

Polugodišnje izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi  

na području grada Knina za 2017. godinu  

 

 Pročelnica Sanja Lozančić obrazloţila je točku i navela da je u Proračunu Grada Knina 

za Program javnih potreba u kulturi za 2017. godinu osigurano 375.000,00 kuna, a da je u 

prvom razdoblju izvršeno svega 68.259,40 kuna odnosno 18,20% od predviđenoga. Odlukom 

gradonačelnika raspoređena su sredstva po kulturnim udrugama koje su se javile na javni 

poziv. A izvršenje za udruge po Programu javnih potreba u kulturi po udrugama je 50% 

odnosno 40.000,00 kuna.  

 Vijećnik Davor Ilić upitao je koliko iznosi subvencija od drţave za obiljeţavanje 

„Oluje“ ove godine u odnosu na prethodne godine, okvirne podatke i da mu se dostavi u 

pisanoj formi. 

 Predsjednica je konstatirala da Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za 

financije i proračun nisu imali primjedbi na ovu točku, te isto dala na usvajanje.  

 Polugodišnje izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području grada 

Knina za 2017. godine jednoglasno je prihvaćeno i sastavni je dio Zapisnika.  

 

Točka 7.  

Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna Grada Knina za 2017. godinu 

 

 Pročelnica Danijela Merša je obrazloţila polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna 

Grada Knina za 2017. godinu i rekla da je detaljno obrazloţenje u privitku ove točke. Da je 

člankom 109. Zakona o proračuna propisana obveza izrade polugodišnjeg izvješća o izvršenju 

proračuna i dostaviti ga gradonačelniku, koji to podnosi Gradskom vijeću na usvajanje, a 

člankom 108. propisan je sadrţaj izvješća. Ovo se izvješće odnosi na proračun koji je donesen 

za 2017. godinu. Imaju još jedne izmjene i dopune iz travnja 2017. godine. Pročelnica je rekla 

da su planirani ukupni prihodi i primitci u iznosu od 67.225.363,00, a da je izvršenje 

17.667.238,22 kune odnosno 26,28%. Od ukupnih planiranih rashoda i izdataka od 

61.738.305,00 kuna ostvareno 23,08%. U ovu 2017. godinu prenesen je manjak prihoda i 

primitaka iz prethodnog razdoblja u iznosu od 5.487.058, a ostvaren je višak prihoda u iznosu 

oko 3.417.l317,00 kuna, jer je uvedena mjera racionalizacije, ali  nisu realizirani pojedini 

projekti. Stvarni troškovi dolaze tek u drugoj polovici godini.  Porez i prirez na dohodak je 



ostvaren u iznosu od 48,79%, zatim tu su kapitalne pomoći od različitih ministarstava. Prihodi 

od poreza u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 6.915.402,87 kuna u odnosu na 

tekući plan indeks izvršenja je od 47%. Svakako je najznačajniji planirani prihod od kapitalne 

pomoći od izvanproračunskih korisnika koja je planirana u iznosu od 12.611.300,00 kuna. Od 

ovih planiranih sredstava ostvaren je prihod odnosno – kapitalna pomoć od Nacionalnog 

parka Krka za uređenje Krešimirove ulice u iznosu od 164.151,88 kuna, a ostatak planiranih, 

a još uvijek nerealiziranih kapitalnih pomoći odnosi se na Fond za zaštitu okoliša i energetsku 

učinkovitost za sanaciju odlagališta Mala Promina. Za isto su provedene sve predradnje i 

sačinjen ugovor sa izvođačem, ali se čeka ugovor s Fondom. Zatim su tu prihodi od imovine u 

iznosu od 76.774,88 kuna odnosno s indeksom izvršenja od 41% u odnosu na planirani 

godišnji plan. Komunalna naknada je ispod razine naplate i prihodi slabo pristiţu. U ovom 

polugodišnjem izvješću proračuna Grada uključuju se i svi rashodi i izdatci proračunskih 

korisnika koje je Grad osnivač. Grad izmiruje sve svoje preuzete obveze. Razvoj malog 

gospodarstava je ispod očekivanog, a za razvoj gospodarske poduzetničke zone se očekuje 

odgovor od ministarstva, kako bi planirani sredstva. Nadalje pročelnica ističe, program 

gradnje cesta je stavka nula. U ovom razdoblju Grad Knin se nije zaduţivao na domaćem i na 

stranom trţištu, niti ima obveza iz prethodnih godina po navedenom osnovu. Nadalje, 

pročelnica je rekla da gradonačelnik sukladno danim ovlastima nije trošio proračunske zalihe. 

Što se tiče jamstava i danim jamstvima u ovo razdoblju Grad Knin nije davao jamstva te nije 

imao izdataka po tom.   

Vijećnica Marija Ćurić je pitala koliki su prihodi od reklama, panoa i natpisa, te moli u 

pisanom obliku odgovor. Upitala je nadalje, na ime naknade troškova je utrošeno oko 

6.800,00 kuna za stručno osposobljavanje, zar to ne izmiruje drţava'? Pročelnica je 

odgovorila da jedinice lokalne samouprave snose izdatke na prijevoz za osobe na stručnom 

osposobljavanje jer Grad trenutno ima dvoje na stručnom osposobljavanje, a Grad ima 

sklopljene ugovor za javne radove koji izdaci su prikazani u ovom.  

Predsjednica je konstatirala da Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za 

financije i proračun nisu imali primjedbi na ovu točku, te isto dala na usvajanje. 

          Izvješće o izvršenju proračuna Grada Knina za 2017. godinu jednoglasno prihvaćeno i  

sastavni je dio ovog Zapisnika.  

 

Točka 8.  

Izvješće o radu gradonačelnika Grada Knina za razdoblje siječanj – lipanj 2017. godine 

 

 Sukladno Statut Grada Knina i Poslovniku Gradonačelnik Marko Jelić podnosi 

izvješće o radu gradonačelnika. Izvješće se odnosi na razdoblje od siječnja do lipnja 2017. 

godine.  

 Predsjednica je izvijestila  da se Odbor za  Status, Poslovnik i propise sastao, te nije 

imao primjedbi na ovu točku dnevnog reda.  

 Rasprave nije bilo.  

 Izvješće gradonačelnika Grada Knina za razdoblje siječnja – lipanj 2017. godine 

jednoglasno je prihvaćeno, te je sastavni dio ovog Zapisnika.  

 

Točka 9. 

Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređenja komunalne  

infrastrukture u gradu Kninu za 2017. godinu 

 

 Sluţbenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika Ivica Brčina je obrazloţio ovu 

točku. Kako pojedine projekte predviđene Programom gradnje objekata i uređenja komunalne  

infrastrukture u 2017. godini neće biti moguće realizirati zbog nedostatka financijskih 



sredstava, a za neke projekte su temeljem prijave na natječaj odobrena sredstva, radi 

usklađenja stavki u Proračunu, potrebno je napraviti izmjene i dopune.  

 Vijećnik Nenad Tisaj je upitao zbog čega se iz Programa izbacuje gradnje mrtvačnice, 

a to da će se Grad javiti na natječaj je samo izlika konstatirao je na kraju.   

Ivica Brčina je odgovorio da je iz Programa se izbacuje stavka koja se odnosi na 

izgradnju kapelice s mrtvačnicom, zbog nemogućnosti osiguranja sredstava za ovaj projekt.  

Sluţbenik Ivica Brčina je odgovorio da je problem nedostatka financijskih sredstava 

budući da će veća sredstva od planiranih biti utrošena na nerazvrstane ceste i javnu rasvjetu i 

dodao da postoje natječaji na koje bi se moglo aplicirati s mrtvačnicom i očekuje da će tako u 

budućnosti i biti.  

Vijećnik Dragan Miličević je upitao što je sa sanacijom deponija  „Mala Promina“.  

Sluţbenik Ivica Brčina odgovorio kako je Fond za  zaštitu okoliša i energetsku 

učinkovitost u financijskim problemima te da ugovor između Fonda i Grada još nije potpisan. 

Prijedlog je da se otpad iz Knina preko pretovarne stanice vodi na Bikarac, nije prihvatljiv jer 

to znači godišnji trošak od oko 1,6 milijuna kuna zbog čega bi se građanima morala povećati 

usluga naplate komunalne naknade.  

 Predsjednica je konstatirala da Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za 

financije i proračun nisu imali primjedbi, te daje ovu točku na glasovanje.  

 Većinom glasova usvojen je Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i 

uređaja komunalne infrastrukture u gradu Kninu za 2017. godinu i čini sastavni dio ovog 

Zapisnika.  

 

Točka 10. 

Prijedlog izmjene Programa javnih potreba u kulturi na području  

grada Knina za 2017. godinu 

 

 Pročelnica Sanja Lozančić je obrazloţila točku. Pravna osnova za donošenje ove 

izmjene i dopune Programa je Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi. Predloţena 

izmjena odnosi se na povećanje stavke – izdaci za obiljeţavanje obljetnice „Oluja“ s 

planiranih 100.000,00 na 600.000,00 kuna, a smanjuje se stavka sredstava za kulturne 

priredbe i stavka za boţićne i novogodišnje blagdane za 30.000,00 kuna. Radi čega je u 

konačnici izmijenjen odnosno uvećan ukupan iznos sredstava planiranih ovim Programom sa 

375.000,00 na 835.000,00 kuna.  

 Vijećnik Josip Bebek je upitao zašto je stavka od 100 tisuća kuna za organiziranje 

ovogodišnje proslave Oluje povećana na 600 tisuća, kad znamo, po njegovom, da je Oluja 

proslavljena nikad jadnije i bjednije.   

 Zamjenica Kristina Perić je odgovorila vijećniku  kako je Grad svake godine u 

proračunu za Oluju osiguravao oko 100 tisuća kuna, a ostatak je financirala drţava. Ove Grad 

je  dobio donacija u iznosu od 38 tisuća kuna, što je malo da se pokriju svi nastali troškovi, 

zbog toga potrebno uvećati stavku. 

 Vijećnik Josip Bebek je zatraţio obrazloţenje u pisanom obliku.  

 Predsjednica je rekla da Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za financije i 

proračun nisu imali primjedbi, te isto dala na usvajanje.  

 Većinom glasova usvojena je točka Prijedlog Izmjene i dopune Programa u kulturi na 

području grada Knina za 2017. godinu, te je sastavni dio ovog Zapisnika.   

 

 

Točka 11.  

Prijedlog izmjene i dopune Programa socijalni davanja na području  

Grada Knina za 2017. godinu 



 

 Pročelnica Sanja Lozančić je rekla da je pravni temelj za donošenje izmjena i dopuna 

Programa Zakon o socijalnoj skrbi. Izmjene i dopune Programa umanjuju se s 1.257.000,00 

kuna na 1.204.000,00 kuna, smanjenje je za 53.000,00 kuna. U ove izmjene i dopune dodaje 

se trošak pokrića asistenta  u nastavi, troškovi nabavke udţbenika za djecu s teškoćama u 

razvoju, te prijevoz djece srednjoškolaca iz Golubića u Kninu.  

Smanjuje se stavka stipendije s 203.000,00 kuna na 100.000,00 kuna, ali to ne znači da se 

ukidaju stipendije, jer Grad trenutno stipendira šest stipendista.  

 Vijećnik Goran Mrnjavac je imao dva pitanja i to: Zašto se smanjuje stavka za 

stipendije i zašto je Grad kupio udţbenike za djecu s posebnim potrebama, zar to nisu do sada 

donirale Narodne novine.   

 Gradonačelnik Marko Jelić je odgovorio na pitanje kupnje udţbenika za djecu s 

poteškoćama, dopis je upućen Narodnim novinama za donaciju knjiga, ali nikakav odgovor 

nije stigao, i gradska uprava odučila je kupiti knjige za djecu i potpomoći roditeljima.  

Što se tiče stipendija, zamjenica gradonačelnika Kristina Perić je rekla da broj 

stipendija nije smanjen, da se vodilo računa o realnim i stvarnim troškovima i da će do kraja 

godine ovaj iznos iz rebalansa biti dovoljan, a da se za iduću proračunsku godinu planira 

osigurati više sredstava nego do sada. Ići će novi natječaj za stipendije. Vijećnik Goran 

Mrnjavac nije zadovoljan odgovorom.  

 Predsjednica je konstatirala da Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za 

financije i proračun nisu imali primjedbi na ovu točku, te isto dala na usvajanje.  

 Izmjene i dopune Programa socijalnih davanja na području grada Knina za 2017. 

godinu prihvaćen je većinom glasova i sastavni je dio ovog Zapisnika.  

 

Točka 12.  

Prijedlog Drugih izmjena i dopuna Proračuna Grada Knina  

za 2017. Godinu – Rebalans II. 

 

 Pročelnica Danijela Merša je obrazloţila II. Rebalans za 2017. godinu, da je sukladno 

Zakonu o proračunu propisano da se izmjene i dopune proračuna donose po istom postupku 

kao i proračun i koja su realna očekivanja za 2017. godinu. Ukupni prihodi i primitci po ovom 

II. rebalansu iznose oko 62.265.501,00 kuna, a ukupni rashodi i izdaci iznose 56.778.443,00 

kuna. Razlika viška prihoda i primitaka iznose 5.487.058,00 milijuna kuna za pokriće 

prenesenog manjka iz prethodnog razdoblja. Ukupni prihodi i primici ovim izmjenama 

smanjeni su za oko 4.959.862,00 kuna u odnosu na I. izmjene proračuna. U tabelarnom 

prikazu je vidljivo  po upravnim odjelima i proračunskim  pregled rashoda i izdataka. Kao što 

vidljivo kod proračunskog korisnika Kninskog muzeja Knin nastala je velika razlika jer je 

planirano za 2017. Godinu po rebalansu iznos od 4.903.083,00 kuna, a od nadleţnog 

ministarstva nisu doznačena sredstva, te je nastao minus od 1.777.819,00 kuna što dodatno 

opterećuje proračun s obzirom da je proračunski korisnik, jer su dodatno ulagali u 

građevinske objekte. Također je rekla da su prihodi od poreza na dohodak realno planirani i 

realno pune proračun i da je njihov indeks 48,79%. Dodala je da je planiranih 5 milijun kuna 

iz EU programa prihodovano nula kuna, a također je loš indeks što se tiče naplate komunalne 

naknade s indeksom od 17,49 posto, a znatno su manji i prihodi od Fonda za energetsku 

učinkovitost. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u odnosu na prve izmjene 

smanjuju se za 1.437.045,00 kuna i sada iznose 17.076.743,00 kuna, navedeno smanjenje se 

odnosi na smanjenje rashoda za modernizaciju javne rasvjete, izgradnju groblja, cesta, 

smanjenje rashoda koja se odnose na gradsku upravu, a slijede i smanjenje rashoda kod po 

navedenim osnovama kod proračunskih korisnika. 

 



Vijećnik Davor Ilić napustio je sjednicu Gradskog vijeća u 15.30, zbog privatnih obveza.  

 

 Predsjednik Kluba vijećnika HDZ-a Marinko Tokmakčija je konstatirao da nam nije 

potreban ni doktor znanosti ni neki drugi sa srednjom školom da se vidi da projekti propadaju. 

Da gradska uprava snosi direktnu odgovornost.  Zašto ravnatelj Kninskog muzeja nije dobio 

oko 1,8 milijuna kuna od ministarstva? Je li se dovoljno išlo do Zagreba? Treba li se zabrinuti 

za velika sredstva koja su nam odobrena u okviru EU programa?  

Gradonačelnik je odgovorio da je njihova bivša šefica Kluba vijećnika obećala to 

osigurati, a do stoga nije došlo, da račun Kninskog muzeja ne bude blokiran, potebno je 

napraviti ovu izmjenu i dopunu. Netko je nerazumno radio stvari koje nisu realne. Što se tiče 

EU programa, preuzeli smo program od toliko novca ne razmišljajući da treba imati projekte i 

riješene imovinsko pravne odnose. Stvar se nije ozbiljno shvatila.  Na to se nadovezao 

zamjenik gradonačelnika Marijo Ćaćić i rekao da je viša puta bio u resornom ministarstvu i da 

ga je bilo sram, da u pola godine ništa nije napravljeno, rečeno mu je da je postojeći 

intervenciji plan ne moţe polučiti rezultate, a da su drugi gradovi to adekvatno napravili, 

ukazali su mu i na gramatičke greške.  

 Na kraju je predsjednik Kluba vijećnika HDZ-a predloţio da se napravi tematska 

sjednica  na ovu temu što je i prihvaćeno. 

 Vijećnica Marina Krvavica se osvrnula na primjedbu da doktori znanosti nisu 

potrebni, jer se ona debelo namučila da bi ga stekla.  

 Predsjednica je konstatirala da Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za 

financije i proračun nisu imali primjedbi na ovu točku, te isto dala na usvajanje.  

 Prijedlog drugih Izmjena i dopuna proračuna Grada Knina za 2017. godinu – Rebalans 

II. prihvaćen je većinom glasova i sastavni je dio ovog Zapisnika.  

  

Točka 13.  

Prijedlog Odluke o prihvaćanju darovanja nekretnina Gradu Kninu koje 

u naravi predstavljaju zemljište na kojem je izgrađen  

Dječji vrtić „Cvrčak“ Knin s pratećim sadržajima  

 

 Sluţbenik ovlaštena za obavljanje poslova pročelnika Ivica Brčina obrazloţio je 

Prijedlog Odluke. Prava osnovna za donošenje predmetne Odluke je članak 48. stavka 2. i 3. 

Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i članak 33. Statuta u kojemu je 

propisano da Gradsko vijeće odlučuje o stjecanju otuđenju, pokretnina i nekretnina i 

raspolaganju ostalom imovinom Grada. Sam proces za darovanjem odnosno prijenos 

vlasništava na pet čestica započeo je 2016. godine podnošenjem zahtjeva nadleţnom 

Drţavnom uredu za upravljanje drţavnom imovinom za darovanje, a Grad Knin je osnivač 

Dječjeg vrtića „Cvrčak“ Knin. Na sjednici Vlade RH koja je  odrţana u Kninu, 4. kolovoza 

2017. godine, donesena je Odluka o darovanju Gradu Kninu navedene nekretnine koje u 

naravi predstavljaju zemljište, s pratećim sadrţajem. Vrijednost nekretnina iznosi 

4.830.000,00 kuna.  Provođenjem ove odluke, riješiti će se dugogodišnji problem koji je kako 

Gradu tako i vrtiću izazivao zbog nemogućnosti javljanja na brojne projekte.  

 Vijećnica Nikolna Grizelj ispred HDZ-a podrţava ovu odluku.  

 Predsjednica je konstatirala da Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za 

financije i proračun nisu imali primjedbi na ovu točku, te isto dala na usvajanje.  

 

 Prijedlog Odluke o prihvaćanju nekretnina Gradu Kninu koje u naravi predstavljaju 

zemljište na kojem je izgrađen Dječji vrtić „Cvrčak“ Knin s pratećim sadrţajima, koja je 

jednoglasno usvojena i čini sastavni dio ovog Zapisnika.  

 



 

Točka 14.  

Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za procjenu šteta od 

elementarnih nepogoda Grada Knina  

 

 Sluţbenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika Ivica Brčina je obrazloţio 

rješenje te rekao da je prijašnje rješenje o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od 

elementarnih nepogoda Grada Knina imenovano 2012. godine, te da je istima istekao mandat, 

te je potrebno imenovati novo povjerenstvo. Kako je 4. rujna Odlukom ţupana proglašena 

elementarna nepogoda za gradove i općine u Ţupaniji, između ostalog i za Grad Knin, a 

navedena odluka zahtjeva rad Povjerenstva na procjeni šteta od elementarne nepogode 

prouzročene pravnim i fizičkim osobama. Potrebno je istu usvojiti.  

 Vijećnica Marija Ćarić pitala je da li će Povjerenstvo to obavljati za vrijeme radnog 

vremena.  

 Ivica Brčina je rekao da će se to obavljati za vrijeme radnog vremena ali da poslovi 

članova Povjerenstva koje obavljaju neće trpjeti.  

 Predsjednica je konstatirala da Obor za Statut, Poslovnik i propise  i Odbor za izbor i 

imenovanja nisu imali primjedbi, te je isto dala na usvajanje.  

 Predsjednica je dala točku na usvajanje, te je jednoglasno usvojeno Rješenje o 

imenovanju članova Povjerenstva za procjenu šteta od elementarne nepogode i čini sastavni 

dio ovog Zapisnika.  

  

 

Točka 15.  

Prijedlog Odluke o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje  

dimnjačarskih poslova na području Grada Knina  

 

 Sluţbenik za obavljanje poslova pročelnika Ivica Brčina je obrazloţio odluku o 

poništenju i rekao da je natječaj oglašen u Elektroničkom oglasniku javne nabave, da su 

pristigle 3 ponude „MG“ Obrt iz Brodarice, IGANA d.o.o. Knin i Dimnjačarski obrt 

„Martinović“ Zadar. Nakon što je Stručno povjerenstvo nakon pregleda i ocjene ponuda, 

utvrdilo da je koncesionar „MG“ iz Brodarice u vremenu dok je imao koncesiju prenio svoje 

povjerene poslove na druge poslovne subjekte što je u suprotnosti s ugovorom o koncesiji i da 

je koncesionar naplaćivao dio svojih usluga. Stoga Povjerenstvo predlaţe da se donese odluka 

o poništenju natječaja, jer te nove okolnosti nisu bile poznate prije pokretanja postupka 

davanja koncesije.  

 Odbor za Statuta, Poslovnik i propise nije imao primjedbi na predloţenu Odluku.  

 Rasprave nije bilo, te je predsjednica dala na usvajanje Prijedlog Odluke o poništenju 

postupka davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Knina, 

koja je jednoglasno usvojena i čini sastavni dio ovog Zapisnika.  

 

Točka 16.  

Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna  

(IV) Generalnog urbanističkog plana Grada Knina 

 

 Sluţbenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika Ivica Brčina je rekao da je pravni 

okvir za donošenje ove odluke odredbe članka 86. i 113. Zakona o prostornom uređenju. Zbog 

potrebe realizacije planova iz „Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne 

regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima“ nametnula se potreba za 

redefiniranjem namjene zemljišta u PZ Preperandija, a Grad Knin je zaprimio određeni broj 



zahtjeva za prenamjenom zemljišta u kojima traţe usklađenje kako bi mogli svoje privatne i 

poslovne objekte prenamijeniti, dograditi, izgraditi potrebno je izmjene i dopune (IV) GUP-a. 

Za provođenje ove odluke osigurana su sredstva u Proračunu Grada Knina za ovu godinu.  

 Vijećnik Robert Marić je  ima dva pitanja i to: u članku 3. st. 2 i 3. predmetne Odluke 

redefiniranje namjene poduzetničke zone i omogući uz postojeću gradnja novih i adaptacija 

postojećih objekata iz postojećih u usluţne, da li je to u skladu s Ad hoc Intervencijskim 

planom, a drugo pitanje se odnosi na čestice zemlje predviđene za groblje, da se prenamijene 

u građevinsko, što bi značilo da će to utjecati na porast cijena zemljišta.  

 Ivica Brčina je odgovorio da se izmjene odnose u Poduzetničkoj zoni Preperandija na 

stojnu kuću, koja je u vlasništvu Grada, odnosno da se postojeći objekt privede namjeni za 

Intervencijski plan odnosno da se naprave uredi za savjetovanje poduzetnika i slično. Što se 

tiče čestica zemljišta za groblje, to se odnosi na čestice koje su bile u sastavu DUP-a koji je 

van snage, a Grad neće potraţivati te čestice za proširenje groblja, vlasnici čestica traţe da se 

stave za opću namjenu. 

 Odbor za Statut, Poslovnik i propise nije imao primjedbi na prijedlog Odluke.  

 Predsjednica daje na usvajanje predloţenu  Odluku o izradi izmjena i dopuna (IV) 

Generalnog urbanističkog plana Grada Knina, te je usvojena većinom glasova i čini sastani 

dio ovog zapisnika.   

 

Točka 17.  

Vijećnička pitanja  

 

 Za riječ su se javili vijećnici svi vijećnici HDZ-a i to ovim redom.  

Vijećnik Marinko Tokmakčija je upitao da li se znalo prilikom primopredaje o dugu 

odnosno da Vas je prethodnik obavijestio od dugu, da vi niste vidjeli i da li je trebala takva 

pompa oko toga? Nadalje, upitao je da li gradonačelnik ima savjetnike, koji su to ljudi, jesu li 

plaćeni i kakve su im kompetencije?  

Zamjenica Kristina Perić je odgovorila predsjedniku kluba HDZ-a da nije rekla da nisu 

bili upoznati s dugom od oko 380 tisuća, sporno je da nisu imali saznanja o presudi koja nije 

bila protokolirana u pisarnici, zadrţana negdje po ladici, pa se dug na kraju popeo do 

vrtoglavih 700 tisuća s kamata.  

Što se tiče, savjetnika, gradonačelnik Marko Jelić je odgovorio da još nije imenovao 

svoj Savjet. Ima par savjetnika koji rade volonterski, istakao da su to vrhunski stručnjaci koji 

su među tri ili pet najboljih u Hrvatskoj u svojim područjima, a kad bude imenovano Savjet, 

izvijestiti će ovo tijelo.  

 

Vijećnik Robert Marić je rekao da pozdravlja inicijativu za tematsku sjednicu za EU 

projekte, te je upitao da li se moţe pismeno prezentirati dinamički plan EU projekata po Ad 

hoc izmjenama,  te je zamjenik gradonačelnik Mario Ćaćić rekao da će  dostaviti pute e-maila 

pošte.  

 

Vijećnica Mara Deronja upitala da gradonačelnik malo obrazloţi svoje istupe u 

medijima po pitanju plaća i prosjeka plaća u Kninu da to bude oko 5,5 tisuća i kojim će to 

mjerama utjecati na privatni sektor kako bi plaće rasle.  

 Gradonačelnik je ogovorio da bi bilo normalno da privatni sektor komunicira s 

lokalnom samoupravom, da se naprave One Stop Shop, spominjući i aktivnosti oko vojarne 

Krka i oko otvaranja ulaza u Nacionalni park u Kninu. Zatim je dodao da se iz EU programa 

povući novci za razvoj poduzetništva od oko 27 milijuna kuna, a iznos moţe biti i veći. Što se 

tiče zone Oćestovo Gradu će trebati oko 7,5 milijuna kuna za osnovu infrastrukturu, ali 



najveća prepreka su neriješeni imovinsko pravni odnosi, a ni strategija razvoja Grada nije 

dovršena, iako se počela raditi još 2012. godine.  

Vijećnica Maja Deronja nije zadovoljna odgovorom i traţi da se dostavi u pisanoj formi.  

 

 Vijećnik Josip Bebek je rekao da kako je u predizbornoj kampanji gradonačelnik 

obećavao da će se otpisati dugovi za vodu. Gradonačelnik je odgovorio da imaju konstante 

razgovor s Komunalnim poduzećem i našao se pravni okvir. Međutim, u slučaju da se sruši 

bilanca moglo bi doći do stečaja samog Komunalnog poduzeća, a to je veći problem i ne 

moţe se to napraviti naglo. Samo poduzeće je poslovalo nesavjesno. Pregovara se i s 

Općinom Biskupija o pripajanju njihovog komunalnog poduzeća.  

 Vijećnik Bebek nije zadovoljan i traţi odgovor u pisanoj formi.  

 

 Vijećnik Marko Šešo je upitao šta je s Hatzlovom ulicom, da li je ona u planu, i upitao 

je, koje kompetencije imaju izabrani članovi Upravnog vijeća Kninskog muzeja Marijo 

Blatančić, Jovo Jankelić i Zvonko Brečić.  

Gradonačelnik je ogovori da članovi upravnog vijeća ne trebaju imati posebnu struku, to nije 

stručno vijeće, nego upravno vijeće, a da li u Kninu ima netko muzejske struke, baš i nije 

siguran. Muzej radi dobro a to se vidi i po broju posjetitelja ove godine.  

 Ivica Brčina je odgovorio da ulici nisu bili riješeni imovinsko pravni odnosi, te da je 

izrađena geodetska podloga, a Sud konačno pravno riješio da je ulica javno dobro u vlasništvu 

Grada Knina i da će se pristupiti radovima ovaj ili najkasnije idući tjedan.  

 

 Vijećnica Nikolina Grizelj je upitala kada će se dovršiti igralište u Golubiću i zašto do 

sada nije. Odgovorio je Ivica Brčina, sluţbenik za obavljanje poslova pročelnika i rekao da je 

problem u doniranoj travi koja nije dobre kvalitete, da količina donirane trave nije dostatna i u 

spojevima. Za novu travu Grad će trebati izdvojiti oko 40 tisuća kuna a za spojeve još oko 25 

tisuća.Vrijeme u kolovozu nije pogodno za gradnju zbog velike vrućine, a u rujnu je bila kiša, 

te će radovi biti gotovi za oko dva tjedna.  

 

Vijećnik Nenad Tisaj je upitao da li je istina da je Grad za svoj portal angaţirao 

tvrtku? 

Odgovorio je gradonačelnik i rekao da to nije točno. Da je do sada to obavljano bivši djelatnik 

Paško Ivanović i dalje to obavlja. Nadalje, vijećnik Tisaj je pitao da li je Davor Ilić u sukobu 

interesa jer je član Nadzornog odbora Komunalno poduzeća i vijećnik.  

Vijećnik nije u sukobu interesa, odgovori mu je zamjenik gradonačelnika Marijo Ćaćić.  

 

 Vijećnik Goran Mrnjavac je upitao zašto se na Tvrđavi, spomeniku kulte kategorije 

planira novogradnja multifunkcionalne dvorane i što je s mostom u Raškovićima.  

Što se tiče mosta u Raškovićima napravila se geodetska podloga, angaţiran je Građevinski 

fakultetu Splitu da projektira most, a Hrvatske vode će sudjelovati u sufinanciranju saniranja 

obale koje neće puno koštati odgovorio je gradonačelnik. U svijetu je tendencija 

oplemenjivanja prostora nulte kategorije, a i unutar Intervencijskog plana osigurana su 

sredstava, sve će ići na javnu raspravu, a pogotovo će struka biti angaţirana naglasio je 

gradonačelnik. Vijećnik Mrnjavac nije zadovoljan odgovorom.  

 

Sjednica je završila u 16.50 sati.  

 

ZAPISNIK VODILA              PREDSJEDNICA  

 Lidija Ćurko, oec.       Vedrana Požar, struč.sprec.oec. 
          


