
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE 

KLASA: 021-05/18-01/6 

URBROJ: 2182/10-01-18-2 

Knin, 25. travnja 2018. godine  

 

 

 

 

Z A P I S N I K  

s 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina 

 

 

 

 Sjednica je održana 25. travnja 2018. godine (srijeda), s poĉetkom u 16.30 sati u Gradskoj 

vijećnici u Kninu. 

 Sjednicu je otvorila i istom predsjedavala Vedrana Požar, predsjednica Gradskog vijeća 

(dalje u tekstu: predsjednica).  

 

Na poĉetku sjednice predsjednica je pozvala novinara i autora knjige Ivicu Šimića da još 

jednom predstavi svoju knjigu „2025 godina grada Knina“. On je rekao da se knjiga temelji na 

interdisciplinarnoj znanosti  na tematiku zaviĉajne povijesti i izrazio nadu da i ova knjiga bude 

poticaj ljudima koji vode grad Knin da  ga uĉine još boljim.  

TakoĊer, svoje viĊenje o knjizi iznio vijećnik Marko Sinobad rekavši izmeĊu ostalog, da je 

ova knjiga kapitalno djelo u kojoj je autor naglasio da kninska urbana povijesti traje više od dva 

milenija. Rekao je da naziv knjige simbolizira ostanak i postojanje Knina u budućnosti te da je ista 

potkrijepljena velikim brojem fotografija koje su ovjekovjeĉile povijest Knina te je konstatirao da 

je knjiga puni uspjeh. 

 

 

Nakon izvršene prozivke, utvrĊeno je da su na sjednici nazoĉni sljedeći vijećnici: 

 

1. Mirko Antunović 

2. Marjan Blažević 

3. Marija Ćurić 

4. Veselin Đujić 

5. Nikolina Grizelj 

6. Marina Krvavica 

7. Robert Marić 

8. Dragan Miliĉević 

9. Goran Mrnjavac 

10. Vedrana Požar 

11. Marko Sinobad 

12. Marko Šešo 

13. Nenad Tisaj 

14. Marinko Tokmakĉija 

15. Marko Vujasinović

 

Na sjednici nisu bili nazoĉni vijećnici: Davor Ilić, Maja Deronja i Josip Bebek, te je 

predsjednica utvrdila da je na sjednici od ukupno 18 nazoĉno 15 vijećnika i da Vijeće ima kvorum 

za pravovaljano odluĉivanje i donošenje odluka. 
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UtvrĊivanje dnevnog reda 

 

Predsjednica je predložila dopunu dnevnog reda s tri toĉke i to:  

- Prijedlog Odluke o preuzimanju dijela poslovnog udjela u tvrtki Matica d.o.o. Knin od 

Veleuĉilišta „Marko Marulić“ u Kninu,   

- Prijedlog Odluke o osnivanju Javne ustanove Lokalna razvojna agencija Matica,  

- Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi,   
 

koje bi u dnevnom redu bile toĉke pod rednim brojevima 16.-18., a dosadašnja toĉka 16. postala bi 

toĉka 19.  Prijedlog je usvojen većinom glasova,  9„za“ i 6 „protiv“ (Klub vijećnika HDZ). 

 

 

Predsjednica je dopunjeni dnevni red dala na glasovanje i konstatirala da je većinom 

glasova,  9„za“ i 6 „protiv“ (Klub vijećnika HDZ) usvojen sljedeći: 

 

D N E V N I      R E D 

 

1. Prijedlog Poslovnika o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada 

Knina 

(Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za obavljanje poslova  

                         proĉelnice Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti) 

2. Prijedlog Odluke o koeficijentima za izraĉun plaće službenika i namještenika 

upravnih tijela Grada Knina 
(Izvjestiteljica: Kristina Perić, zamjenica gradonaĉelnika) 

3. Prijedlog  Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o radu Kninskog muzeja Knin 

(Izvjestitelj: Zvonimir Jelić, ravnatelj Muzeja) 

4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu zaposlenika Puĉkog 

otvorenog uĉilišta Knin 

(Izvjestitelj: Mato Milanović, ravnatelj POU) 

5. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Narodne knjižnice 

Knin 

(Izvjestiteljica: Kornelija Belak, ravnateljica Narodne knjižnice) 

6. Prijedlog  Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i 

naĉinu rada Kninskog muzeja Knin 

(Izvjestitelj: Zvonimir Jelić, ravnatelj Muzeja) 

7. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u gradu Kninu 

za 2017. godinu 

(Izvjestitelj: Ivica Brĉina, službenik ovlašten za obavljanje poslova proĉelnika Upravnog 

 odjela za prostorno ureĊenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša) 

8. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i ureĊaja komunalne infrastrukture  

u gradu Kninu za 2017. godinu 

(Izvjestitelj: Ivica Brĉina, službenik ovlašten za obavljanje poslova proĉelnika Upravnog 

odjela za prostorno ureĊenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša) 

9. Izvješće o radu gradonaĉelnika Grada Knina za razdoblje srpanj-prosinac 2017. 

(Izvjestitelj: dr.sc. Marko Jelić, gradonaĉelnik) 

10. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i izdavanju „Službenog glasila Grada 

Knina“ 

(Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za obavljanje poslova  

                       proĉelnice Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti) 

11. Prijedlog Odluke o visini sudjelovanja roditelja u cijeni pružanja-korištenja usluga 

Djeĉjeg vrtića CVRĈAK Knin  

(Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za obavljanje poslova  

                         proĉelnice Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti) 
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12. Prijedlog Odluke o naĉinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Djeĉji vrtić 

CVRĈAK Knin za radnu 2018./2019. godinu  
(Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za obavljanje poslova  

                         proĉelnice Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti) 

13. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini zakupnine za poslovne  

prostore Grada Knina  

(Izvjestiteljica: Kristina Perić, zamjenica gradonaĉelnika) 

14. Prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Knin  

(Izvjestitelj: Marijo Ćaćić, zamjenik gradonaĉelnika) 

15. Prijedlog Odluke o postupanju s nematerijalnom imovinom Grada Knina po 

obavljenom popisu sa stanjem na dan 31.12.2017. godine   

(Izvjestiteljica: Kristina Perić, zamjenica gradonaĉelnika) 

16. Prijedlog Odluke o preuzimanju dijela poslovnog udjela u tvrtki Matica d.o.o. Knin 

od Veleuĉilišta „Marko Marulić“ u Kninu   

(Izvjestitelj: Marijo Ćaćić, mag. oec., zamjenik gradonaĉelnika) 

17. Prijedlog Odluke o osnivanju Javne ustanove Lokalna razvojan agencija Matica   

(Izvjestitelj: Marijo Ćaćić, mag. oec., zamjenik gradonaĉelnika) 

18. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi   

(Izvjestitelj: Ivica Brĉina, službenik ovlašten za obavljanje poslova proĉelnika Upravnog 

odjela za prostorno ureĊenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša) 

19. Vijećniĉka pitanja 

 

 

Predsjednica je odredila stanku kako bi Odbor za Statut, Poslovnik i propise te Odbor za 

financije i proraĉun  razmotrili i raspravili o toĉkama kojima je dopunjen dnevni red.  

Sjednica je nastavljena u 17.10 sati. 

 

 

Usvajanje zapisnika 

 

Na zapisnik s 8. sjednice Gradskog vijeća primjedbu je dao vijećnik Nenad Tisaj rekavši da 

u istom nije navedeno da su on i vijećnica Maja Deronja s kratkim zakašnjenjem došli na sjednicu, 

nakon ĉega je konstatirano da će se isto ispraviti te je zapisnik jednoglasno usvojen. 

 

Na zapisnik s 9. sjednice Gradskog vijeća primjedbu je zbog pogrešno navedenog  

prezimena dao vijećnik Nenad Tisaj, nakon ĉega je konstatirano da će se isto ispraviti te je 

zapisnik jednoglasno usvojen. 

 

 

Sjednici se prikljuĉio vijećnik Davor Ilić te je na istoj nazoĉilo 16 vijećnika.  

 

 

Toĉka 1. 

Prijedlog Poslovnika o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Knina 

 

Službenica ovlaštena za obavljanje poslova proĉelnice Upravnog odjela za lokalnu 

samoupravu i društvene djelatnosti Sanda Petrović Brnić je podsjetila na razloge ponovnog 

usvajanja prijedloga te je ukratko pojasnila odredbe Poslovnika na koje su se odnosile predložene 

izmjene i dopune.  

Predsjednica je konstatirala da Odbor za Statut, Poslovnik i propise nije imao primjedbi na 

prijedlog te kako nije bilo rasprave isti je dala na glasovanje. 

Prijedlog je prihvaćen te je Poslovnik o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog 

vijeća Grada Knina donesen jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika. 
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Toĉka 2. 

Prijedlog Odluke o koeficijentima za izraĉun plaće  

službenika i namještenika upravnih tijela Grada Knina 
 

 Zamjenica gradonaĉelnika Kristina Perić je navela pravni temelj za donošenje Odluke o 

odreĊivanju koeficijenata za izraĉun plaće službenika i namještenika. Kao razlog predlaganja ove 

Odluke navela je potrebu usklaĊenja plaća službenika i namještenika upravnih tijela Grada Knina s 

minimalnom propisanom plaćom u Republici Hrvatskoj i dodala da je zbog toga potrebno povećati 

osnovicu sa sadašnjih 2.700,00 kuna bruto na 3.440,00  kuna, a samim tim i korigirati tj. smanjiti 

koeficijente kako bi plaća službenika i namještenika ostala u dosadašnjim okvirima, kako se to 

znaĉajno ne bi reflektiralo na proraĉun Grada Knina. Napomenula  je da su sredstva za plaće 

zaposlenika osigurana u Proraĉunu Grada Knina. 

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

proraĉun nisu imali primjedbi na prijedlog te je otvorila raspravu. 

Vijećnica Marija Ćurić se složila da su u odnosu na obim posla plaće zaposlenika u 

gradskoj upravi niske te je rekla da usprkos tome neće podržati prijedlog dok se u gradu Kninu ne 

osjete znaĉajne i konkretne promijene na bolje u odnosu na život graĊana, poslovanje poduzetnika 

i ukupno gospodarstvo. Dodala  je da isto stajalište ima i u odnosu na naredne ĉetiri toĉke. 

Zamjenica gradonaĉelnika Kristina Perić je dodatno pojasnila da se ovim prijedlogom ne 

povećavaju plaće već da se radi o usklaĊenju plaća službenika i namještenika upravnih tijela Grada 

Knina s minimalnom propisanom plaćom u Republici Hrvatskoj i da je iz prijedloga vidljivo da se 

zbog toga povećava osnovica, a smanjuju koeficijenti.  

Predsjednica je nakon rasprave prijedlog dala na glasovanje. 

            Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o koeficijentima za izraĉun plaće službenika i 

namještenika upravnih tijela Grada Knina donesena većinom gasova, 15 „za“ i 1 „protiv“ (Ćurić ) i 

sastavni je dio Zapisnika. 

 

Toĉka 3. 

Prijedlog  Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o radu Kninskog muzeja Knin 

 

Ravnatelj muzeja Zvonimir Jelić je pozivajući se na izlaganje prethodne izvjestiteljice 

pojasnio da se predložena izmjena Poslovnika donosi iz već navedenog razloga budući je Grad 

Knin osnivaĉ ustanova i da je zbog toga došlo do povećanja ukupnog bruto iznosa plaća za cca 

5000,00 u odnosu na raniji ukupni iznos plaća zaposlenika muzeja te je u nastavku pojasnio ostale 

predložene izmjene i dopune. 

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

proraĉun nisu imali primjedbi na prijedlog te kako nije bilo rasprave isti je dala na glasovanje. 

Prijedlog Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o radu Kninskog muzeja Knin je 

prihvaćen većinom glasova, 15 „za“ i 1 „protiv“ (Ćurić), što će se utvrditi Zakljuĉkom o 

prethodnoj suglasnosti koji je sastavni dio Zapisnika. 

 

 

Toĉka 4. 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu zaposlenika  

Puĉkog otvorenog uĉilišta Knin 

 

Ravnatelj POU Mato Milanović se takoĊer pozvao na izlaganja svojih prethodnika i dodao 

da će ukupna razlika za plaće zaposlenika u odnosu na dosadašnja mjeseĉna razdoblja biti 

povećana za cca 400 kuna. 

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

proraĉun nisu imali primjedbi na prijedlog te kako nije bilo rasprave isti je dala na glasovanje. 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu zaposlenika Puĉkog 

otvorenog uĉilišta Knin je prihvaćen većinom glasova, 15 „za“ i 1 „protiv“ (Ćurić), što će se 

utvrditi Zakljuĉkom o prethodnoj suglasnosti koji je sastavni dio Zapisnika. 
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Toĉka 5. 

Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Narodne knjižnice Knin 

 

Ravnateljica Knjižnice Kornelija Belak je navela pravni temelj za donošenje predloženog 

Pravilnika te je pojasnila da se istim usklaĊuju plaće zaposlenika kako su naveli i prethodnici. 

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

proraĉun nisu imali primjedbi na prijedlog te kako nije bilo rasprave isti je dala na glasovanje. 

Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Narodne knjižnice Knin je 

prihvaćen jednoglasno, što će se utvrditi Zakljuĉkom o prethodnoj suglasnosti koji je sastavni dio 

Zapisnika. 

 

Toĉka 6. 

Prijedlog  Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika  

o unutarnjem ustrojstvu i naĉinu rada Kninskog muzeja Knin 

 

Ravnatelj muzeja Zvonimir Jelić je pojasnio predložene izmjene i dopune Pravilnika o 

unutarnjem ustrojstvu i naĉinu rada Kninskog muzeja koje su se odnosile na ĉlanak 4., odnosno na 

ukidanje dosadašnje ustrojstvene službe te ustrojavanje novog odjela i novih radnih mjesta s 

opisom poslova.   

Predsjednica je konstatirala da Odbor za Statut, Poslovnik i propise nije imao primjedbi na 

prijedlog te je otvorila raspravu. 

Vijećnik Nenad Tisaj je rekao da Klub vijećnika HDZ na prošloj sjednici Vijeća nije 

podržao sliĉan prijedlog Djeĉjeg vrtića Cvrĉak te da i u svezi ovog prijedloga ima isti stav, zbog 

ĉega isti neće podržati.     

Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i naĉinu 

rada Kninskog muzeja Knin je prihvaćen većinom glasova, 9 „za“ i 7 „protiv“ (Klub vijećnika 

HDZ i Ćurić), što će se utvrditi Zakljuĉkom o prethodnoj suglasnosti koji je sastavni dio 

Zapisnika. 

 

Toĉka 7. 

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture 

 u gradu Kninu za 2017. godinu 

 

Službenik ovlašten za obavljanje poslova proĉelnika Upravnog odjela za prostorno 

ureĊenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša Ivica Brĉina je obrazloživši 

Izvješće napomenuo da je Program održavanja komunalne infrastrukture u gradu Kninu za 2017. 

godinu realiziran u 100 % iznosu, odnosno u iznosu od 3.140.600,00 kuna.    

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

proraĉun nisu imali primjedbi na Izvješće te kako nije bilo rasprave isto je dala na glasovanje. 

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u gradu Kninu za 2017. 

godinu prihvaćeno je jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika. 

 

 

Toĉka 8. 

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i ureĊaja  

komunalne infrastrukture  u gradu Kninu za 2017. godinu 

 

Službenik ovlašten za obavljanje poslova proĉelnika Upravnog odjela za prostorno 

ureĊenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša Ivica Brĉina je obrazloživši 

Izvješće rekao da je Program gradnje objekata i ureĊaja komunalne infrastrukture u gradu Kninu 

za 2017. godinu realiziran u iznosu od  98,20 %,  odnosno u iznosu od  991.773,13 kuna. 

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

proraĉun nisu imali primjedbi na Izvješće te kako nije bilo rasprave isto je dala na glasovanje. 
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Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i ureĊaja komunalne infrastrukture u gradu 

Kninu za 2017. godinu prihvaćeno je jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika. 

 

 

Toĉka 9. 

Izvješće o radu gradonaĉelnika Grada Knina za razdoblje srpanj-prosinac 2017. 

 

Gradonaĉelnik Grada Knina Marko Jelić je podnoseći izvješće naveo najvažnije aktivnosti 

koje su obavljala tri upravna odjela Grada Knina te infrastrukturne projekte koji su se odvijali u 

razdoblju srpanj - prosinac 2017. godine te je izmeĊu ostalih spomenuo: zapošljavanje osoba 

putem mjera i programa javnih radova, spajanje na vodovodnu mrežu, reciklažno dvorište, gradsko 

groblje, djeĉji vrtić, opskrbu vodom graĊana u sušnom razdoblju i druge projekte.  

Iz vijećnice je izašao vijećnik Robert Marić te je na sjednici bilo 15 vijećnika. 

Predsjednica je konstatirala da Odbor za Statut, Poslovnik i propise nije imao primjedbi na 

Izvješće te je otvorila raspravu. 

Vijećnik Marko Šešo je rekao da Klub vijećnika HDZ neće podržati ovu toĉku te je dodao 

da je izvješće šablonizirano, da se išĉitava da se radilo samo na projektima koje je zapoĉela 

prethodna HDZ-ova vlast te je pitao što je od predizbornih obećanja ispunjeno, osim e-komunalni 

redar. 

Gradonaĉelnik je rekao da bez obzira koja je vlast zapoĉela projekte da se isti moraju 

nastaviti i realizirati te je dodao da su u predmetnom razdoblju zapoĉeti mnogi projekti koji su se 

odnosili na djeĉji vrtić, nabavku auto cisterne,  rješavanje problematike u svezi imovinskopravnih 

odnosa, naplate dugovanja komunalnih i drugih davanja. Rekao je da Komunalno poduzeće i 

poduzeće Ĉistoća i zelenilo sada posluju u plusu te dodao da je e-komunalni redar samo jedan 

segment koji je vezan na cjelokupni sustav rada uprave. Spomenuvši riznicu naglasio je da su 

podmireni raĉuni i da je vraćen dug od 3,5 milijuna kuna. 

Vijećnica Marija Ćurić je pohvalila iscrpno izvješće i rad zaposlenika gradske uprave, ali je 

dodala da nije u potpunosti zadovoljna i da oĉekuje puno više.   

Gradonaĉelnik je rekao da ni on nije u potpunosti zadovoljan i da se uvijek može više te je 

dodao da se i pored svog truda i volje nailazi na odreĊene probleme i da smatra da će kroz 

nastavak rada i konstruktivnost grad Knin biti puno bolji.   

Predsjednica je nakon rasprave prijedlog dala na glasovanje. 

Izvješće o radu gradonaĉelnika Grada Knina za razdoblje srpanj-prosinac 2017. godine 

prihvaćeno je većinom glasova, 9 „za“ , 5 „protiv“ (Klub vijećnika HDZ) i 1 „suzdržan“ (Ćurić) i 

sastavni je dio Zapisnika. 

 

 

Toĉka 10. 

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i izdavanju „Službenog glasila Grada 

Knina“ 

 

Službenica ovlaštena za obavljanje poslova proĉelnice Upravnog odjela za lokalnu 

samoupravu i društvene djelatnosti Sanda Petrović Brnić je pojasnila da je ĉlankom 4. stavkom 2. 

Odluke o osnivanju i izdavanju „Službenog glasila Grada Knina“ utvrĊen broj i sastav ĉlanova 

uredništva. Dodala je da je zbog izmjene unutarnjeg ustrojstvu upravnih tijela Grada Knina 

odnosno zbog izmjene naziva pojedinih radnih mjesta i eventualne buduće izmjene ĉlanova 

uredništva potrebno izmijeniti navedeni ĉlanak na naĉin kako je predloženo u tekstu Odluke. 

U vijećnicu se vratio vijećnik Robert Marić, a izašli su vijećnik Nenad Tisaj i vijećnica 

Marija Ćurić te je na sjednici bilo 14 vijećnika. 

Predsjednica je konstatirala da Odbor za Statut, Poslovnik i propise nije imao primjedbi na 

prijedlog te je isti dala na glasovanje.  

Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i izdavanju „Službenog 

glasila Grada Knina“ donesena jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika. 
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Toĉka 11. 

Prijedlog Odluke o visini sudjelovanja roditelja u cijeni pružanja-korištenja usluga 

Djeĉjeg vrtića CVRĈAK Knin 

 

 

Službenica ovlaštena za obavljanje poslova proĉelnice Upravnog odjela za lokalnu 

samoupravu i društvene djelatnosti Sanda Petrović Brnić je rekla da su odredbe Odluke o visini 

sudjelovanja roditelja u cijeni pružanja-korištenja usluga Djeĉjeg vrtića iz 1999. godine više puta 

mijenjane i da je to dovelo do otežanog praćenja teksta iste i da je i to jedan od razloga predlaganja 

nove odluke. Dodala je da je Upravno vijeće Vrtića utvrdilo prijedlog Odluke i isti dostavilo 

Gradskom vijeću te je u nastavku pojasnila predložene odredbe. 

U vijećnicu su se vratili vijećnik Nenad Tisaj i vijećnica Marija Ćurić te je na sjednici bilo 

16 vijećnika. 

Predsjednica je konstatirala da Odbor za Statut, Poslovnik i propise nije imao primjedbi na 

prijedlog te je predsjednica otvorila raspravu.  

Vijećnica Nikolina Grizelj je ukazala na neusklaĊenost u tekstu akata tj. da u prijedlogu 

Odluke u ĉlanku 2. stavku 3. stoji navod: „troje ili više djece“, a u istoj odredbi Odluke Upravnog 

vijeća Djeĉjeg vrtića navod: „dvoje ili više djece“.   

Gradonaĉelnik se zahvalio vijećnici Nikolini Grizelj te je konstatirao da je ispravan navod: 

„dvoje ili više djece“  i dodao da će se pogreška ispraviti. 

Predsjednica je prijedlog s ispravkom dala na glasovanje. 

Prijedlog s ispravkom je prihvaćen te je Odluka o visini sudjelovanja roditelja u cijeni 

pružanja-korištenja usluga Djeĉjeg vrtića CVRĈAK Knin donesena jednoglasno i sastavni je dio 

Zapisnika. 

 

 

Toĉka 12. 

Prijedlog Odluke o naĉinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u  

Djeĉji vrtić CVRĈAK Knin za radnu 2018./2019. godinu 
 

Službenica ovlaštena za obavljanje poslova proĉelnice Upravnog odjela za lokalnu 

samoupravu i društvene djelatnosti Sanda Petrović Brnić je navela pravni temelj za donošenje 

predložene Odluke i pojasnila da se istom utvrĊuje redoslijed kriterija tj. pravo prvenstva pri upisu 

u Vrtić za radnu godinu 2018./2019. godinu, sukladno slobodnom kapacitetu. 

Predsjednica je konstatirala da Odbor za Statut, Poslovnik i propise nije imao primjedbi na 

prijedlog te je isti dala na glasovanje.  

Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o naĉinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Djeĉji 

vrtić CVRĈAK Knin za radnu 2018./2019. godinu donesena jednoglasno i sastavni je dio 

Zapisnika. 

 

 

Sjednicu je napustila vijećnica Marina Krvavica te je na sjednici ostalo 15 vijećnika. 

 

 

Toĉka 13. 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini zakupnine  

za poslovne prostore Grada Knina 

 

 Zamjenica gradonaĉelnika Kristina Perić je rekla da se predložene izmjene odnose na 

ĉlanak 4. važeće Odluke, odnosno na smanjenje poĉetnih cijena zakupa za 30%, jer su se, obzirom 

na tešku gospodarsku situaciju u Gradu Kninu, dosadašnje cijene zakupa pokazale neprihvatljivim 

i previsokim. Dodala je da bi se smanjenjem cijena zakupa stimulirali postojeći zakupnici na 

ostanak u poslovnim prostorima te privukli potencijalni zakupnici što bi u konaĉnici rezultiralo 

većim brojem iznajmljenih gradskih prostora, a time i povećanjem prihoda u proraĉunu Grada 
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Knina. U nastavku  je pojasnila da je ĉlanak 6. dopunjen odredbom da se zakupnicima koji su u 

zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Grada Knina u neprekidnom trajanju dužem od 10 godina, 

visina cijene zakupa umanjuje se za 25%, a da se zakupnicima koji su u zakupu poslovnog prostora 

u vlasništvu Grada Knina u neprekidnom trajanju dužem od 15 godina, visina cijene zakupa 

umanjuje se za 50%, pod uvjetom da uredno izvršavaju svoje obveze.  Kao cilj predloženih 

izmjena navela je poticanje kvalitetnijih gospodarskih uvjeta i stvaranju bolje poduzetniĉke klime 

te je dodala da prihodi od zakupa poslovnih prostora iznose cca 1.000.000,00 kuna,  a da bi se 

smanjenje cijene zakupa za 25% i 50% odnosilo na oko 9 zakupnika.  

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

proraĉun nisu imali primjedbi na prijedlog te je otvorila raspravu. 

 Potpredsjednik Vijeća Marinko Tokmakĉija je rekao da će Klub vijećnika HDZ podržati 

prijedlog te je pitao za koliko bi se smanjio dosadašnji prihod od zakupnine poslovnih prostora 

nakon predloženog smanjenja koji bi se odnosio na 9 zakupnika.  

Zamjenica gradonaĉelnika Kristina Perić je odgovorila da se radi o smanjenju cca 

320.000,00 kuna na godišnjoj razini. 

Vijećnica Marija Ćurić je rekla da će podržati prijedlog, ali da još uvijek nije zadovoljna jer 

smatra da bi zakupnine poslovnih prostora trebalo još smanjiti.   

Zamjenik gradonaĉelnika Marijo Ćaćić je rekao da je ovo samo jedna od mjera i da će ih u 

budućnosti biti još. 

Predsjednica je nakon rasprave prijedlog dala na glasovanje. 

Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini zakupnine za 

poslovne prostore Grada Knina donesena jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika. 

 

 

Toĉka 14. 

Prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Knin 

 

 Zamjenik gradonaĉelnika Marijo Ćaćić je rekao da prema odredbama Zakona o sustavu 

civilne zaštite predstavniĉko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi Procjenu rizika od velikih 

nesreća, na temelju prijedloga izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave. Dodao je da se  

Procjena rizika od velikih nesreća za podruĉje Grada Knina, izraĊuje se na temelju Smjernica 

Šibensko-kninske županije za potrebe izrade procjene rizika od velikih nesreća Šibensko-kninske 

županije i jedinica lokalnih samouprava,  a da se koristi kao podloga za planiranje i izradu 

projekata, u cilju smanjenja rizika od katastrofa te provoĊenja ciljanih preventivnih mjera. Dodao 

je da se prvi dio Procjene odnosi na analizu stanja, a drugi dio opisuje ugroze kojima podruĉje 

Knina može biti izloženo, a to su: potresi, požari, poplave, epidemije te ekstremne temperature.    

U nastavku je ukratko pojasnio neke od navedenih ugroza i razinu spremnosti zaštite od istih. 

Iz vijećnice je izašao vijećnik Nenad Tisaj te je na sjednici bilo 14 vijećnika. 

Predsjednica je konstatirala da Odbor za Statut, Poslovnik i propise nije imao primjedbi na 

prijedlog te je isti dala na glasovanje.  

Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad 

Knin donesena jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika. 

 

 

Toĉka 15. 

Prijedlog Odluke o postupanju s nematerijalnom imovinom Grada Knina  

po obavljenom popisu sa stanjem na dan 31.12.2017. godine 

 

 Zamjenica gradonaĉelnika Kristina Perić je rekla da je Povjerenstvo za popis nematerijalne 

imovine dostavilo gradonaĉelniku Izvješće o obavljenom popisu sa svojim prijedlozima, izmeĊu 

ostalog i prijedlog za otpis obveza Grada Knina koje nisu plaćene u zakonskom roku i za koje je  

nastupila zastara budući su dobavljaĉi propustili pokrenuti postupke prisilne naplate. Nadalje je 

pojasnila da cijeneći mišljenje Povjerenstva te uzimajući u obzir ranije poslovanje Grada Knina s 

manjkom, kao i nekorektnog odnosa i poslovanja Grada Knina prema dobavljaĉima koji u dobroj 
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vjeri prema Gradu nisu pokretali prisilnu naplatu, a sve u cilju preuzimanja odgovornosti i 

stvaranja pozitivne slike o gradu Kninu, gradonaĉelnik predlaže priznavanje dugovanja Grada 

Knina po osnovu potpisanih, a ne izmirenih obveza po ugovorima o dijelu u ukupnom iznosu od 

117.819,34 kuna i dugovanja po osnovu zaprimljenih i evidentiranih, a neplaćenih raĉuna 

dobavljaĉa u iznosu od 1.989.419,12 kuna. Dodala je da se predloženom Odlukom gradonaĉelnik 

ovlašćuje za sklapanje sporazuma o obroĉnoj otplati duga koja bi se poĉela provoditi tijekom 2018. 

godine. Zamjenica gradonaĉelnika Perić je pojasnila da je sukladno odredbama Statuta Grada 

Knina za donošenje predložene Odluke nadležno Gradsko vijeće te je predložila donošenje iste. 

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

proraĉun nisu imali primjedbi na prijedlog te je otvorila raspravu. 

 Potpredsjednik Vijeća Marinko Tokmakĉija je rekao da će prilikom glasovanja o prijedlogu 

Klub vijećnika HDZ biti suzdržan. 

 Vijećnica Marija Ćurić je rekla da je ostala zgrožena navedenim iznosima o kojima ranije 

nije bila upoznata i dodala da ne može podržati prijedlog za otpis dugovanja. 

 Gradonaĉelnik je pojasnio da Grad Knin predloženom Odlukom ne otpisuje dugovanja 

nego da prihvaća dugovanja prema dobavljaĉima koji su pružali usluge Gradu. Dodao je da Grad 

Knin ranije nije imao sredstava, ali da se situacija sada financijski stabilizirala i da Grad želi platiti 

svoje dugove. Rekao je da su nam dobavljaĉi vjerovali i da ako ne platimo svoje dugove kao 

jedinica lokalne samouprave šaljemo lošu poruku. TakoĊer je pojasnio da je Povjerenstvo 

postupalo sukladno zakonskim odredbama te predložilo otpis dugovanja, ali da smatra da je  

ispravno da Grad Knin plati svoje dugove. Gradonaĉelnik je naglasio da je Knin kraljevski grad, da 

je ĉasno da održimo svoju rijeĉ i platimo dugove te saĉuvamo ĉist obraz. 

Predsjednica je nakon rasprave prijedlog dala na glasovanje. 

Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o postupanju s nematerijalnom imovinom Grada Knina 

po obavljenom popisu sa stanjem na dan 31.12.2017. godine donesena većinom glasova,8 „za“ i 6 

„suzdržanih“ (Klub vijećnika HDZ i Ćurić)  i sastavni je dio Zapisnika. 

 

 

Toĉka 16. 

Prijedlog Odluke o preuzimanju dijela poslovnog udjela u tvrtki Matica d.o.o. Knin  

od Veleuĉilišta „Marko Marulić“ u Kninu 

 

 Zamjenik gradonaĉelnika Marijo Ćaćić je pojasnio da je u cilju osnivanja Javne ustanove 

Lokalna razvojna agencija Matica potrebno da Grad Knin preuzme 51% poslovnih udjela 

trgovaĉkog društva Matica d.o.o. od Veleuĉilišta „Marko Marulić“, s ĉime je Veleuĉilište 

suglasno. Dodao je da bi preuzimanjem poslovnih udjela Grad postao jedini osnivaĉ Društva te  bi 

preuzeo sva prava i obveze s osnove preuzetog poslovnog dijela. 

           U vijećnicu se vratio vijećnik Nenad Tisaj te je na sjednici bilo 15 vijećnika. 

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

proraĉun nisu imali primjedbi na prijedlog te je otvorila raspravu. 

Potpredsjednik Vijeća Marinko Tokmakĉija je rekao da Klub vijećnika HDZ neće podržati 

ovu i naredne dvije toĉke. Dodao je da Klub ne želi zaustavljati razvoj Grada, ali da se, budući su 

tri zadnje toĉke išle kao dopune, nisu stigli pripremiti i razmotriti predložene odluke i da je to za 

njih prebrzo. TakoĊer je dao primjedbu što u obrazloženju toĉke 18. nije navedeno koji iznos Grad 

gubi smanjenjem koeficijenata namjene za poslovne i vojne nekretnine.   

Zamjenik gradonaĉelnika Marijo Ćaćić se nije složio da je prijedlog ishitren jer se isti 

najavljivao od prošle godine, ali da zbog propisanih procedura nije moga biti ranije proveden. 

Pojasnio je da Matica nije mogla biti partner Gradu i da se zbog toga pristupilo osnivanju Javne 

ustanove te je zamolio vijećnike da još jednom razmisle jer se radi o bitnoj stvari za grad Knin. 

Vijećnica Marija Ćurić je budući da Grad preuzimanjem poslovnih udjela preuzima i sva 

prava i obveze pitala postoje li kakvi dugovi Matice d.o.o. koje preuzima Grad. 

 Zamjenik gradonaĉelnika Marijo Ćaćić je odgovorio da Matica d.o.o. ima dugovanja u 

iznosu od cca 50.000 kuna koje neće platiti Grad već će ih Matica odraditi kroz ugovor s Gradom. 
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Gradonaĉelnik je dodatno pojasnio da se Grad neće teretiti dugovima Matice d.o.o. i da će 

za dug odgovarati Društvo svojim kapitalom, a da je najbitnija komponenta preuzimanje znanja i 

referentne liste.  

Predsjednica je nakon rasprave prijedlog dala na glasovanje. 

Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o preuzimanju dijela poslovnog udjela u tvrtki Matica 

d.o.o. Knin od Veleuĉilišta „Marko Marulić“ u Kninu donesena većinom glasova, 8 „za“, 6 

„protiv“ (Klub vijećnika HDZ) i 1 „suzdržan“ (Ćurić) i sastavni je dio Zapisnika. 

 

 

Toĉka 17. 

Prijedlog Odluke o osnivanju Javne ustanove Lokalna razvojan agencija Matica 

 

 Zamjenik gradonaĉelnika Marijo Ćaćić je još jednom ponovio da je cilj osnivanja Javne 

ustanove Lokalna razvojna agencija Matica poticanje razvoja na lokalnoj razini i da je to preduvjet 

razvoja grada Knina. 

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

proraĉun nisu imali primjedbi na prijedlog te kako nije bilo rasprave isti je dala na glasovanje. 

Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o osnivanju Javne ustanove Lokalna razvojna agencija 

Matica donesena većinom glasova, 8 „za“, 6 „protiv“ (Klub vijećnika HDZ) i 1 „suzdržan“ (Ćurić) 

i sastavni je dio Zapisnika. 

 

Toĉka 18. 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi 

 

Službenik ovlašten za obavljanje poslova proĉelnika Upravnog odjela za prostorno 

ureĊenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša Ivica Brĉina je pojasnio da se 

predložene izmjene odnose na smanjenje koeficijenata namjene za poslovne prostore i graĊevinsko 

zemljište koji služe u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti. Pozvavši se na primjedbu 

potpredsjednika Vijeća Marinka Tokmakĉiju rekao je da su sadašnja mjeseĉna potraživanja prema 

MORH-u bila cca 30.000,00 kuna, a da bi se usvajanjem ove Odluke taj iznos smanjio za 25%, što 

bi na godišnjoj razini iznosilo cca 90.000,00 kuna. Dodao je da bi se kroz ovo smanjenje pokazala 

zahvalnost MORH-u za sve što je ĉinio za grad Knin proteklih godina, a što će sigurno ĉiniti i 

ubuduće.  

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

proraĉun nisu imali primjedbi na prijedlog te je otvorila raspravu. 

Vijećnica Marija Ćurić je rekla da podržava predloženo smanjenje za poduzetnike, ali da ne 

podržava smanjenje za MORH jer isto financiraju svi graĊani Republike Hrvatske, a ne samo 

graĊani Knina i konstatirala je da su navedena sredstva znaĉajna za grad Knin. 

Gradonaĉelnik je naveo projekte i poslove koje je MORH napravio za grad Knin i rekao da 

zbog toga ne bi uopće trebali raspravljati o ovom prijedlogu jer su uvijek na raspolaganju gradu.    

Predsjednica je nakon rasprave prijedlog dala na glasovanje. 

Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi 

donesena većinom glasova, 8 „za“, 6 „protiv“ (Klub vijećnika HDZ) i 1 „suzdržan“ (Ćurić) i 

sastavni je dio Zapisnika. 

 

    Toĉka 19. 

Vijećniĉka pitanja 

 

 Vijećnik Davor Ilić je pitao za rješavanje problema u svezi pristupne ceste u naselju Golubić i 

dodao da stanovnici nisu zadovoljni naĉinom na koji se cesta planira sanirati te da predlažu 

asfaltiranje iste. 
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Gradonaĉelnik je rekao da je nakon izlaska na teren donesena odluka da se sporni dio ceste 

asfaltira i da će se cesta koja ide uz vod pokušati prijaviti na natjeĉaj kako bi se pristup naselju 

dugoroĉno riješio. 
 

 Vijećnik Nenad Tisaj je rekao da je ĉetvoro djece prijavljene za sportske stipendije imalo isti 

broj bodova, ali da je dvoje djece otpalo jer nisu dostavili formalnu prijavu koja nije ni  tražena 

natjeĉajem te je dodao da smatra da to nije u redu i da bi bilo dobro da i to dvoje djece dobije 

stipendiju. Nadalje je pitao kada će se sjednice Vijeća prenositi uživo. 
 

Zamjenica gradonaĉelnika Kristina Perić je odgovorila da je javnim natjeĉajem tražena 

formalna prijava i rekla je da će se imati u vidu povećanje broja stipendija. Gradonaĉelnik je 

rekao da je Grad prvi put dodjeljivao sportske stipendije i da je broj stipendija odreĊen u 

dogovoru sa klubovima i da su klubovi napravili propust jer financije uopće nisu sporne. 

Naglasio je da je Povjerenstvo postupilo sukladno propisima i ali da prijave nisu bile uredne. 

Zamjenik gradonaĉelnika Marijo Ćaćić je rekao da se za prijenos sjednica moraju osigurati 

tehniĉki preduvjeti da je spojena optika od 50 megabita i da se sada radi kabliranje te da će se 

uskoro ići na nabavu tableta. 

 

 Vijećnik Robert Marić je pitao za svrhu posjete grada Knina od strane predsjednice Republike 

Hrvatske i euro parlamentarke Petir. TakoĊer je pitao za povećanje prometne sigurnosti u 

gradu Kninu jer su se zadnjih dana desile dvije prometne nezgode.  
 

Gradonaĉelnik je u odnosu na prvo pitanje odgovorio da je predsjednica Republike Hrvatske 

imala izmješten Ured u našoj županiji i da je po protokolu u Kninu bila kratko, da je tom 

prilikom željela ĉuti koji problemi muĉe Knin i da je posjetila Udrugu Sveti Bartolomej. 

Nadalje je rekao da se euro parlamentarka Petir zanimala za probleme u svezi poljoprivrede i 

turizma te dodao da su razgovarali o inovacijskom središtu kojega će Petir predstaviti 

nadležnom povjereniku EU. U odnosu na sigurnost u prometu gradonaĉelnik je rekao da je 

svjestan problema zbog pojedinaca koji se ne pridržavaju prometnih propisa i da je u kontaktu 

s policijskom postajom u Kninu te je dodao da će se u gradu najvjerojatnije postaviti kamere. 

 

 Vijećnik Goran Mrnjavac je pitao je li proveden natjeĉaj za ravnateljicu Djeĉjeg vrtića Cvrĉak 

i do kada će gĊa. Barić biti vršiteljica dužnosti ravnateljice. 
 

Gradonaĉelnik je rekao da je prvi raspisani natjeĉaj poništen zbog odreĊenih nedoumica i 

transparentnosti i da će Upravno vijeće Vrtića u propisanom roku raspisati novi natjeĉaj te je 

dodao da će gĊa. Barić biti vršiteljica dužnosti ravnateljice do završetka natjeĉajnog postupka. 
 

 Vijećnica Marija Ćurić je pitala kolika je površina poljoprivrednog zemljišta u Kninu i koji je 

rok za izradu plana za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem. 
 

Službenik ovlašten za obavljanje poslova proĉelnika Upravnog odjela za prostorno ureĊenje, 

komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša Ivica Brĉina je odgovorio da je rok za 

donošenje plana za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem otprilike drugi tjedan mjeseca 

lipnja i da je Grad već prikupio ponude za izradu plana koji će se donijeti u zakonskom roku te 

je rekao da ne zna toĉnu površinu poljoprivrednog zemljišta ali da će provjeriti. 
 

 

 

Sjednica je završena u 20.15 sati.  

 

 

              ZAPISNIK  VODILA                    PREDSJEDNICA 

        Tatjana Plavĉić, struĉ.spec.oec.                                       Vedrana Požar, struĉ.spec.oec. 


