
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE 

KLASA: 021-05/13-01/8 

URBROJ: 2182/10-01-13-2 

Knin, 23. srpnja 2013. godine  

  

Z A P I S N I K  

s 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina 
 

 

  Sjednica je održana 23. srpnja 2013. godine (utorak), s početkom u 10.
00

 sati u Gradskoj vijećnici u 

Kninu. 

  Sjednicu je otvorio i istom predsjedavao Marinko Tokmakčija, predsjednik Gradskog vijeća (u 

daljnjem tekstu: predsjednik).  

Predsjednik je pozvao pročelnicu Ceciliju Tolo da izvrši prozivku vijećnika, te je utvrđeno da su na 

sjednici nazočni sljedeći vijećnici: 

 

1. Mirko Antunović, 

2. Maja Deronja, 

3. Mijat Hrnjak, 

4. Jovanka Ilić, 

5. Jovo Jankelić, 

6. Marko Jelić, 

7. Robert Marić, 

8. Dragan Matić, 

9. Ninoslav Majer, 

10. Radojka Manojlović, 

11. Oliver Ojdanić, 

12. Vedrana Požar, 

13. Ana Šimić, 

14. Nadomir Tadić-Šutra, 

15. Marinko Tokmakčija, 

16. Ivan Uzun, 

17. Ratko Vujnović.

 

Nakon izvršene prozivke predsjednik je utvrdio da je na sjednici od ukupno 17 nazočno 17 

vijećnika, te da Vijeće ima kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje odluka. 

 

Na zapisnik s 1. konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća nije bilo primjedbi te je nakon 

glasovanja predsjednik konstatirao da je isti jednoglasno usvojen. 

 

Predsjednik je obavijestio nazočne o donesenim Odlukama i imenovanju predstavnika Grada 

Knina u Skupštine trgovačkih društava u vlasništvu Grada Knina i to: Komunalno poduzeće d.o.o. 

Knin, Čistoća i zelenilo d.o.o. Knin, Upravitelj-Knin d.o.o. i Matica d.o.o.  

 

Utvrđivanje dnevnog reda 

 

Predsjednik je vijećnicima  pročitao nazive 7 točaka koje su predložene kao dopuna dnevnog 

reda i pozvao gradonačelnicu kao predlagatelja da obrazloži dopunu dnevnog reda. 

Gradonačelnica Josipa Rimac je, kao i u dostavljenom obrazloženju prijedloga dopune 

dnevnog reda i akata, rekla da je nužno donošenje dopunjenih akata zbog potrebe žurnog postupanja 

nadležnih upravnih i drugih tijela po istima te  zamolila vijećnike da prihvate predloženu dopunu.   



 2 

 

Vijećnik Mirko Antunović se pozvao na povredu Poslovnika Gradskog vijeća u odnosu na 

odredbu članka 68. i rekao da predlagatelj nije pojasnio razloge hitnog uvrštavanja predloženih 7 

točaka u predloženi dnevni red.  

Predsjednik je rekao da je predlagatelj obrazložio i naveo razlog za dopunu dnevnog reda.  

Vijećnik Mirko Antunović je rekao da nije zadovoljan obrazloženjem i tražio da se Vijeće 

očituje o navedenoj povredi Poslovnika te je sukladno članku 69. Poslovnika Gradskog vijeća tražio 

da se glasuje o opravdanosti razloga za hitan postupak i uvrštavanju u dnevni red sjednice za svaku 

predloženu točku dopune pojedinačno.    

Pročelnica Cecilija Tolo je pročitala odredbu Poslovnika Gradskog vijeća na koju se vijećnik 

pozvao i rekla da se i ostali vijećnici mogu izjasniti o tome je li došlo do povrede Poslovnika, a da se 

do tada nitko drugi nije očitovao da je došlo do povrede u smislu razloga hitnosti, pa je nakon 

traženja vijećnika Antunovića da se glasuje pojedinačno za svaku predloženu točku dopune dnevnog 

reda pročelnica rekla da će se tako i glasovati. 

Predsjednik je,  nakon glasovanja, konstatirao da je većinom glasova, 14 „za“ i 3 „protiv“ 

(Antunović, Majer i Požar) utvrđeno da nije došlo do povrede članka 68. Poslovnika Gradskog 

vijeća, nakon čega je pojedinačno svaku predloženu točku dopune dnevnog reda dao na glasovanje i  

utvrdio da je: 

- dopuna predloženog dnevnog reda s točkom 33. prihvaćena većinom glasova, 14 „za“ i 3 

„protiv“ (Antunović, Majer i Požar),   

- dopuna predloženog dnevnog reda s točkom 34. prihvaćena većinom glasova, 14 „za“ i 3 

„protiv“ (Antunović, Majer i Požar),   

- dopuna predloženog dnevnog reda s točkom 35. prihvaćena većinom glasova, 14 „za“ i 3 

„protiv“ (Antunović, Majer i Požar),   

- dopuna predloženog dnevnog reda s točkom 36. prihvaćena većinom glasova, 14 „za“ i 3 

„protiv“ (Antunović, Majer i Požar),   

- dopuna predloženog dnevnog reda s točkom 37. prihvaćena većinom glasova, 14 „za“ i 3 

„protiv“ (Antunović, Majer i Požar),   

- dopuna predloženog dnevnog reda s točkom 38. prihvaćena većinom glasova, 14 „za“ i 3 

„protiv“ (Antunović, Majer i Požar),   

- dopuna predloženog dnevnog reda s točkom 39. prihvaćena većinom glasova, 14 „za“ i 3 

„protiv“ (Antunović, Majer i Požar). 

Dotadašnja točka 33. dnevnog reda „Vijećnička pitanja“ postala je točka 40.  

 

Predsjednik je predloženi dnevni red s prihvaćenom dopunom dao na glasovanje i konstatirao 

da je većinom glasova, 14 „za“ i 3 „protiv“ (Antunović, Majer i Požar) usvojen sljedeći: 

 

D N E V N I      R E D 

 

1.    Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Knina za 2012. godinu 

 (Izvjestiteljice: gradonačelnica Josipa Rimac i pročelnica Danijela Merša) 

2.    Izvješće o danim jamstvima i izdacima po jamstvima Grada Knina u 2012. godini 

 (Izvjestiteljica: gradonačelnica Josipa Rimac) 

3.    Izvješće o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala Grada Knina u  

       2012. godini 

       (Izvjestiteljica: gradonačelnica Josipa Rimac) 

4.    Izvješće o trošenju sredstava proračunske zalihe Grada Knina u 2012. godini 

       (Izvjestiteljica: gradonačelnica Josipa Rimac) 

5.    Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Knina za razdoblje 2010. –                 

       2017. godine, u 2012. godini 
       (Izvjestiteljica: privremena pročelnica Josipa Leontić)   

6.    Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u    

       Gradu Kninu za 2012. godinu        

       (Izvjestiteljica: privremena pročelnica Josipa Leontić)   
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7.    Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Kninu  za  

       2012. godinu 

       (Izvjestiteljica: privremena pročelnica Josipa Leontić)   

8.    Izvješće o odgojno-obrazovnom radu s financijskim izvješćem Dječjeg vrtića ,,Cvrčak''   

       Knin za 2012. godinu 

       (Izvjestiteljica: ravnateljica Zdenka Pelikan) 

9.    Izvješće o radu s financijskim izvješćem Kninskog muzeja Knin za 2012. godinu  

       (Izvjestitelj: ravnatelj Zvonimir Jelić) 

10.  Izvješće o radu s financijskim izvješćem Pučkog otvorenog učilišta Knin za 2012. godinu  
       (Izvjestitelj: ravnatelj Mato Milanović) 

11.  Izvješće o radu s financijskim izvješćem Javne vatrogasne postrojbe Grada Knina za  

       2012. godinu 

       (Izvjestitelj: zapovjednik Mladen Jelić) 

12.  Izvješće o radu s financijskim izvješćem Narodne knjižnice Knin za 2012. godinu  

       (Izvjestiteljica: ravnateljica  Kornelija Belak) 

13. Izvješće o radu i financijsko izvješće Turističke zajednice Grada Knina za 2012.     

       godinu 

       (Izvjestiteljica: Matea Lozančić, voditeljica službe za koordinaciju turističkog razvoja mjesta  

                    na području Grada Knina) 

14.  Izvješće o radu i financijsko izvješće Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Knina za 

       2012. godinu 

       (Izvjestiteljica: Radojka Manojlović) 

15.  Izvješće o radu komunalnih redara u 2012. godini  

       (Izvjestitelji: komunalni redari Ljubo Lovrić i Ivica Klepica)  

16.  Zbirno izvješće udruga civilnog društva Grada Knina za 2012. godinu 

        (Izvjestitelj: pročelnik Nenad Damjanović) 

17.  Izvješće o izvršenim preraspodjelama sredstava utvrđenih Proračunom Grada Knina        

       za 2013. godinu 

 (Izvjestiteljice: gradonačelnica Josipa Rimac i pročelnica Danijela Merša)  

18.  Prijedlog Odluke o kupoprodaji ½ dijela poslovnog prostora čest. 821 ZGR, zk.ul.2060     

       KO Kninsko polje, povr. 36,05 m2, afganistanske oznake VII. gardijske brigade br 20, 

       Knin, zakupniku Ivici Mariću, vl. Trgovačkog obrta „MARIĆ-COMMERCE“, 7. 

       gardijske brigade br. 24, Knin, OIB 13784529196 

       (Izvjestiteljica: privremena pročelnica Sanja  Lozančić)  

19.  Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređenja komunalne 

       Infrastrukture u Gradu Kninu za 2013. godinu 

       (Izvjestiteljica: privremena pročelnica Josipa Leontić)   

20.  Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu    

       Kninu za  2013. godinu 

       (Izvjestiteljica: privremena pročelnica Josipa Leontić) 

21.  Prijedlog Izmjena i dopuna programa socijalnih davanja na području Grada Knina za 

       2013. godinu 

       (Izvjestitelj: pročelnik Nenad Damjanović) 

22.  Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Knina za 2013. godinu - Rebalans 

 (Izvjestiteljice: gradonačelnica Josipa Rimac i pročelnica Danijela Merša) 

23.  Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o izvršenju Proračuna Grada Knina za 2013.  

 godinu uz Rebalans 

 (Izvjestiteljice: gradonačelnica Josipa Rimac i pročelnica Danijela Merša) 

24.  Prijedlog Programa pripremnih i provedbenih aktivnosti za turističku sezonu 2013 

 godinu na području Grada Knina 

       (Izvjestitelj: pročelnik Nenad Damjanović) 

25.  Prijedlog Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić  

       „Cvrčak“ Knin za radnu 2013./2014. godinu 

       (Izvjestitelj: pročelnik Nenad Damjanović) 
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26.  Prijedlog Odluke o dodjeli koncesije za obavljanje dimnjačarski poslova na području  

       Grada Knina 

       (Izvjestiteljica: Anka Matić) 

27.  Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o popisu pravnih osoba od posebnog 

       interesa za Grad Knin 

       (Izvjestiteljica: pročelnica Cecilija Tolo) 

28.  Prijedlog Odluke o prestanku važenja Odluke o načinu provedbe javnog natječaja i    

       uvjetima za članove nadzornih, odnosno upravnih odbora trgovačkih društava u  

       kojima Grad Knin ima nadzore i udjele 

       (Izvjestiteljica: pročelnica Cecilija Tolo) 

29.  Prijedlog Rješenja o imenovanju Etičkog odbora 

       (Izvjestitelj: predsjednik Odbora za izbor i imenovanja) 

30.  Prijedlog Rješenja o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Knina  

       (Izvjestitelj: pročelnik Nenad Damjanović)   

31. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja za Grad Knin 

       (Izvjestitelj: pročelnik Nenad Damjanović) 

32. Izvješće o radu Gradonačelnice grada Knina za razdoblje srpanj-prosinac 2012. 

       (Izvjestiteljica: gradonačelnica Josipa Rimac) 

33. Prijedlog Odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Knina 

      (Izvjestiteljica: privremena pročelnica Josipa Leontić) 

34. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana   

      uređenja gradskog groblja Grada Knina 

      (Izvjestiteljica: privremena pročelnica Josipa Leontić) 

35. Prijedlog Operativnog programa aktivnosti Grada Knina za ljetnu sezonu 2013.  

      (Izvjestitelj: pročelnik Nenad Damjanović) 

36. Izvješće Komunalnog poduzeća d.o.o. o stanju Društva i financijsko izvješće za 2012.  

      godinu  

      (Izvjestiteljica: direktorica Sanja Bebek) 

37. Izvješće poduzeća Čistoća i Zelenilo d.o.o. o stanju Društva i financijsko izvješće za  

      2012. godinu  

      (Izvjestitelj: direktor Marko Perić) 

38. Izvješće o radu poduzeća Upravitelj-Knin d.o.o. i financijskom poslovanju za 2012. godinu  

      (Izvjestitelj: direktor Šimo Šimić) 

39. Izvještaj o radu i financijski izvještaj poduzeća Matica d.o.o. za 2012. godinu 

      (Izvjestitelj: direktor Marko Jelić, prof. dr. sc.) 

40.  Vijećnička pitanja 

 

 

Točka 1. 

Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Knina za 2012. godinu 

 

Predsjednik je pozvao gradonačelnicu Josipu Rimac i pročelnicu Danijelu Merša da podnesu 

izvješće.  

Gradonačelnica Josipa Rimac je rekla da je u 2012. godinu ostvaren prihod u iznosu od 

33.063.782,24 kn, odnosno da je izvršenje Proračuna 69,79 %, a da su rashodi iznosili 28.169.089,31 

kn.Dodala je da je najveći manjak prihoda ostvaren na stavkama kapitalnih potpora i pomoći iz 

proračuna, komunalnom doprinosu, a da je većina prihoda ostvarena iz vlastitih prihoda koje Grad 

ostvaruje kao jedinica lokalne samouprave te da je Grad pokrio manjak iz prethodnog razdoblja 

pokrio u iznosu od 5.000 kn i da nema novih zaduženja kroz 2012. godinu i da Grad redovito 

izvršava svoje obveze prema zaposlenicima i ustanovama Grada.  

 Predsjednik je konstatirao da Odbor za financije i proračun nema primjedbi na Izvješće,  te 

kako nije bilo rasprave izvješće je dao na glasovanje. 

Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Knina za  2012. godinu je prihvaćeno većinom glasova, 

14 „za“ i 3 „protiv“ (Antunović, Majer i Požar) i sastavni je dio Zapisnika. 
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Točka 2. 

Izvješće o danim jamstvima i izdacima po jamstvima Grada Knina u 2011. godini 

 

Predsjednik je pozvao gradonačelnicu Josipu Rimac da podnese izvješće.  

Gradonačelnica je izvijestila vijećnike da u 2012. godini Grad Knin nije davao jamstva niti je 

imao izdataka po tom osnovu.  

Predsjednik je konstatirao da Odbor za financije i proračun nema primjedbi na Izvješće, te 

kako nije bilo rasprave izvješće je dao na glasovanje. 

Izvješće o danim jamstvima i izdacima po jamstvima Grada Knina u 2012. godini je 

prihvaćeno jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika. 

 

 

Točka 3. 

Izvješće o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca  

i kapitala Grada Knina u 2012. godini 

 

Predsjednik je pozvao gradonačelnicu Josipu Rimac da podnese izvješće.  

Gradonačelnica je izvijestila vijećnike da se u 2012. godini Grad Knin nije zaduživao na 

domaćem i stranom tržištu novca i nekretnina. 

Predsjednik je konstatirao da Odbor za financije i proračun nema primjedbi na Izvješće, te 

kako nije bilo rasprave izvješće je dao na glasovanje. 

Izvješće o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala Grada Knina u 2012. 

godini je prihvaćeno jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika. 

 

 

Točka 4. 

Izvješće o trošenju sredstava proračunske zalihe Grada Knina u 2012. godini 

 

Predsjednik je pozvao gradonačelnicu Josipu Rimac da podnese izvješće.  

Gradonačelnica je izvijestila vijećnike da se u 2012. godine nisu trošila sredstava 

proračunske zalihe Grada Knina.  

Predsjednik je konstatirao da Odbor za financije i proračun nema primjedbi na Izvješće, te 

kako nije bilo rasprave izvješće je dao na glasovanje. 

Izvješće o trošenju sredstava proračunske zalihe Grada Knina u 2012. godini je prihvaćeno 

jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika. 

 

 

Točka 5. 

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Knina  

za razdoblje 2010. – 2017. godine, u 2012. godini 

 

 Predsjednik je pozvao privremenu pročelnicu Josipu Leontić da podnese izvješće. 

Pročelnica je ukratko obrazložila izvješće, naglasivši problem nastanka i sanacije otpada te 

navela prioritetne poslove u narednom razdoblju.  

Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na 

Izvješće,  te kako nije bilo rasprave isto je dao na glasovanje. 

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Knina za razdoblje 2010. – 2017. 

godine, u 2012. godini je prihvaćeno jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika. 

 

 

 

 



 6 

 

Točka 6. 

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  

u Gradu Kninu za 2012. godinu 

 

 Predsjednik je pozvao privremenu pročelnicu Josipu Leontić da podnese izvješće. 

Pročelnica je rekla da je od ukupno planiranih 908.000,00 kn realizirano 910.554,59 kn, a što 

je 110,28 % realizacije i da je realizacija na razini planiranih iznosa u skladu s izmjenama Programa, 

te pojasnila da su stavke „Nerazvrstane ceste“ financirane od strane ŽUC-a i da je krajem 2012. 

godine kupljena oprema za prvu fazu izgradnje dječjeg igrališta u vrijednosti od 83.575,00 kn te da 

je ista plaćena 2013. godini i da zbog toga stavka nije uvrštena u Program za 2012. godinu. 

Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za financije i 

proračun nemaju  primjedbi na Izvješće, te kako nije bilo rasprave isto je dao na glasovanje. 

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu 

Kninu za 2012. godinu  je prihvaćeno jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika. 

 

Točka 7. 

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Kninu   

za 2012. godinu 

 

 Predsjednik je pozvao privremenu pročelnicu Josipu Leontić da podnese izvješće. 

Pročelnica je rekla da je u 2012. godini Programom bilo predviđeno ukupno 2.959.794,71 kn, 

a da je realizirano 2.846.803,31 kn odnosno 96 %. Dodala je da se održavanja komunalne 

infrastrukture financira kroz naplatu komunalne naknade i da je u 2012. prihodovano 2.087.749,17 

kuna  s postotkom naplate 89,61 %, a da je preostali dio sredstava osiguran iz proračuna.  

Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za financije i 

proračun nemaju  primjedbi na Izvješće, te kako nije bilo rasprave Izvješće  je dao na glasovanje.  

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Kninu za 2012. 

godinu  je prihvaćeno većinom glasova, 15 „za“ i 2 „protiv“ (Antunović i Majer) i sastavni je dio 

Zapisnika. 

 

Točka 8. 

Izvješće o odgojno-obrazovnom radu s financijskim izvješćem  

Dječjeg vrtića ,,Cvrčak'' Knin za 2012. godinu 

 

 Predsjednik je pozvao ravnateljicu Zdenku Pelikan da podnese izvješće.  

Ravnateljica Pelikan se u svome izvješću ukratko osvrnula na kontinuirani rad ustanove i 

područnih odjela po verificiranim programima. Dodala je da je do kraja lipnja 2012. godine u svim 

programima boravilo ukupno 552 djece, a od rujna 2012. godine 239 djece o kojoj se skrbilo 37 

djelatnika. U financijskom dijelu izvješća navela je da su ostvareni prihodi za 2012. godinu iznosili 

4.068.007,00 kn, a ukupni rashodi 3.980.862,00 kn te ukratko pojasnila pojedine stavke. 

Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za financije i 

proračun nemaju  primjedbi na Izvješće,  te je otvorio raspravu. 

Vijećnica Vedrana Požar je pitala odvija li se u vrtiću rad s djecom s poteškoćama u razvoju i  

koliki broj djelatnika sudjeluje u tom radu te što je s područnim vrtićom u Golubiću.  

Ravnateljica Pelikan je odgovorila da djecu s poteškoćama u razvoju uključuju u vrtić ali da 

nemaju kompletan tim djelatnika koji je potreban za rad s takvom djecom te da se po procjeni 

odgojitelja i stručnog tima djeca uključuju, odnosno produžava im se boravak u vrtiću.  U vezi 

područnog vrtića u Golubiću je odgovorila da je za dvije godine koliko je isti bio otvoren 

zaprimljeno 6 prijava za upis te da je zbog slabog interesa za upis djece isti zatvoren.    

Dalje rasprave nije bilo te je predsjednik  izvješće dao na usvajanje. 

Izvješće o odgojno-obrazovnom radu s financijskim izvješćem Dječjeg vrtića ,,Cvrčak'' Knin 

za 2012. godinu je usvojeno većinom glasova, 16 „za“ i 1 „protiv“ (Majer) i sastavni je dio 

Zapisnika. 
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Točka 9. 

Izvješće o radu s financijskim izvješćem Kninskog muzeja Knin za 2012. godinu 

 

 Predsjednik je pozvao ravnatelja Zvonimira Jelića da podnese izvješće. 

Ravnatelj Jelić se ukratko osvrnuo na rad muzeja koji se odvijao kroz dvije temeljne 

odrednice i to muzejsko-galerijsku djelatnost i očuvanje kulturne baštine, a koji je obavljalo 17 

djelatnika.U svome izlaganju izvijestio je o prihodima i rashodima Kninskog muzeja u 2012. godini 

pojašnjavajući pojedine stavke. 

Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za financije i 

proračun nemaju  primjedbi na Izvješće te kako nije bilo rasprave isto je dao na glasovanje. 

Izvješće o radu s financijskim izvješćem Kninskog muzeja Knin za 2012. godinu je usvojeno 

većinom glasova, 14 „za“ i 3 „protiv“ (Antunović, Majer i Požar) i sastavni je dio Zapisnika. 

. 

 

Točka 10. 

Izvješće o radu s financijskim izvješćem Pučkog otvorenog učilišta Knin za 2012. godinu 

 

 Predsjednik je pozvao ravnatelja Matu Milanovića da podnese izvješće. 

Ravnatelj Milanović je u svome izlaganju rekao da je tijekom 2012. godine kroz 24 

obrazovne skupine bilo 231 polaznika, a od toga 223 polaznika su uspješno završili obrazovne 

programe, a da je 8 polaznika napustilo iste.  U izlaganju financijskog dijela izvješća ukratko je 

izvijestio o prihodima i rashodima POU u 2012. godini.  

Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za financije i 

proračun nemaju  primjedbi na Izvješće te kako nije bilo rasprave isto je dao na glasovanje. 

Izvješće o radu s financijskim izvješćem Pučkog otvorenog učilišta Knin za 2012. godinu je 

usvojeno jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika. 

 

 

Točka 11. 

Izvješće o radu s financijskim izvješćem Javne vatrogasne postrojbe  

Grada Knina za 2012. godinu 

 

 Predsjednik je pozvao zapovjednika Mladena Jelića da podnese izvješće. 

Zapovjednik Jelić je rekao da je Vatrogasna postrojba tijekom 2012. godine imala 524 

intervencije i da postrojba broji 25 uposlenih te ukratko pojasnio financijski dio izvješća.  

Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za financije i 

proračun nemaju  primjedbi na Izvješće te kako nije bilo rasprave isto je dao na glasovanje. 

Izvješće o radu s financijskim izvješćem Javne vatrogasne postrojbe Grada Knina, za 2012. 

godinu je usvojeno jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika. 

 

 

Točka 12. 

Izvješće o radu s financijskim izvješćem Narodne knjižnice Knin za 2012. godinu 

 

 Predsjednik je pozvao ravnateljicu  Korneliju Belak da podnese izvješće. 

Ravnateljica Belak je ukratko obrazložila izvješće osvrnuvši se na djelatnost knjižnice, 

knjižni fond od 50.643 primjerka građe i na ostale aktivnosti koje su obavljali djelatnici knjižnice, te 

se ukratko osvrnula na financijski dio izvješća.  

Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za financije i 

proračun nemaju  primjedbi na Izvješće te kako nije bilo rasprave isto je dao na glasovanje. 

Izvješće o radu s financijskim izvješćem Narodne knjižnice Knin za 2012. godinu je usvojeno 

jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika. 
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Točka 13. 

Izvješće o radu s financijskim izvješćem Turističke zajednice Grada Knina,  

za poslovnu 2012. godinu 

 

Predsjednik je pozvao Mateu Lozančić, voditeljicu službe za koordinaciju turističkog razvoja 

mjesta na području Grada Knina da podnese izvješće.  

Voditeljica službe Lozančić je u svome izvješću rekla da su ukupni prihodi Turističke 

zajednice u 2012. godini iznosili 264.404,06 kn, a rashodi 282.356,39 kn. U nastavku je naglasak 

dala na porast turista u odnosu na ranije godine te navela prezentacije, sajmove i info nastupe u 

kojima je sudjelovala Turistička zajednica kojima je osnovni cilj promocija Grada Knina.  

Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za financije i 

proračun nemaju  primjedbi na Izvješće te kako nije bilo rasprave isto je dao na glasovanje. 

 Izvješće o radu s financijskim izvješćem Turističke zajednice Grada Knina, za poslovnu 

2012. godinu usvojeno većinom glasova, 14 „za“ i 3 „protiv“ (Antunović, Majer i Požar) i sastavni 

je dio Zapisnika. 

 

Točka 14. 

Izvješće o radu s financijskim izvješćem Vijeća srpske nacionalne manjine  

Grada Knina za 2012. godinu 

 

 Predsjednik je pozvao potpredsjednicu Vijeća srpske nacionalne manjine (u nastavku 

teksta:VSNM)  Radojku Manojlović da podnese izvješće. 

 Potpredsjednica VSNM Radojka Manojlović je u svome izlaganju ukratko pojasnila ustroj, 

poslove i aktivnosti Vijeća, te ukratko po stavkama podnijela izvješće o prihodima i rashodima 

Vijeća u 2012. godini.  

Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za financije i 

proračun nemaju  primjedbi na Izvješće te kako nije bilo rasprave isto je dao na glasovanje. 

Izvješće o radu s financijskim izvješćem Vijeća srpske nacionalne manjine za 2012. godinu je 

usvojeno jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika. 

 

Točka 15. 

Izvješće o radu komunalnog redarstva Grada Knina za 2012. godinu 

 

Predsjednik je pozvao višeg referenta - prometnog i komunalnog redara Ljubu Lovrića da 

podnese izvješće.  

 Imenovani je u svome izlaganju ukratko obrazložio rad komunalnih redara tijekom 2012. 

godine koji se odnosio na poslove iz oblasti sigurnosti prometa na cestama, oblasti komunalnog 

gospodarstva, nadzora primjene akata donesenih od strane Grada, te drugih redovitih poslova.  

Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za financije i 

proračun nemaju  primjedbi na Izvješće te kako nije bilo rasprave isto je dao na glasovanje. 

Izvješće o radu komunalnog redarstva Grada Knina za 2012. godinu je jednoglasno usvojeno 

i sastavni je dio Zapisnika. 

 

Točka 16. 

Zbirno izvješće Udruga civilnog društva na području Grada Knina za 2012. godinu 

(športskih udruga,  udruga iz kulture i udruga civilnog društva) 

 

 Predsjednik je pozvao pročelnika Nenada Damjanovića da podnese zbirno izvješće. 

Pročelnik Nenad Damjanović je rekao da je zbirno izvješće sačinjeno temeljem izvješća od 

46 udruga koje su korisnici Proračuna Grada, od toga 25 športskih udruga, 16 udruga civilnog 

društva i 9 udruga iz kulture.  

Predsjednik je konstatirao da Odbor za financije i proračun nema primjedbi na Zbirno 

izvješće, te kako nije bilo rasprave isto je dao na usvajanje. 
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Zbirno izvješće Udruga civilnog društva na području Grada Knina za 2012. godinu je 

usvojeno većinom glasova, 14 „za“ i 3 „protiv“ (Antunović, Majer i Požar) i sastavni je dio 

Zapisnika. 

 

Točka 17. 

Izvješće o izvršenim preraspodjelama sredstava utvrđenih  

Proračunom Grada Knina za 2013. godinu 

 

Predsjednik je pozvao gradonačelnicu Josipu Rimac da podnese izvješće.  

Gradonačelnica je rekla da su sukladno Zakonu o proračunu i Odluci o izvršenju proračuna 

Grada Knina za 2013. godinu donesena tri zaključka o preraspodjeli sredstava unutar stavki tri 

upravna tijela, te navela iste. 

Predsjednik je konstatirao da Odbor za financije i proračun nema primjedbi na Izvješće, te je 

otvorio raspravu. 

Vijećnik Mirko Antunović je komentirao da su datumi preraspodjele sredstava bili 

neposredno prije izbora te je tražio pojašnjenje stavke „Izgradnja dječjeg igrališta“ koja je s 

70.000,00 kn povećana na 160.000,00 kn i pitao na koje se dječje igralište odnosi stavka.  

Gradonačelnica je pojasnila da su u vrijeme preraspodjele sredstava ovlasti gradonačelnika 

bile na snazi te dodala da se stavka odnosi na dva dječja igrališta i to jednog kod zgrade Općinskog 

suda Knin i drugog kod Trga oluje kraj zgrade gradske uprave za koja je dio sredstava dobiven kao 

donacija kroz gradski proračun i drugi dio iz vlastitih sredstava dobivenih preraspodjelom sredstava 

s navedenih stavki u izvješću.  

Kako nije bilo dalje rasprave predsjednik je izvješće dao na glasovanje. 

Izvješće o izvršenim preraspodjelama sredstava utvrđenih Proračunom Grada Knina za 2013. 

godinu je prihvaćeno većinom glasova, 14 „za“ i 3 „protiv“ (Antunović, Majer i Požar) i sastavni je 

dio Zapisnika. 

 

Točka 18. 

Prijedlog Odluke o kupoprodaji ½ dijela poslovnog prostora čest. 821 ZGR, zk.ul.2060 

KO Kninsko polje, povr. 36,05 m2, afganistanske oznake VII. gardijske brigade br 20, 

Knin, zakupniku Ivici Mariću, vl. Trgovačkog obrta „MARIĆ-COMMERCE“,  

7. gardijske brigade br. 24, Knin, OIB 13784529196 

     

Predsjednik je pozvao privremenu pročelnicu Sanju  Lozančić da obrazloži prijedlog.  

Privremena pročelnica Sanja  Lozančić je rekla da je na temelju objavljene Odluke o popisu 

poslovnih prostora u su/vlasništvu Grada Knina koji su predmet kupoprodaje u zakonskom roku 

zaprimljen zahtjev zakupnika Ivice Marića za kupnju naprijed navedenog poslovnog prostora za koji 

je prethodno izvršena procjena tržišne vrijednosti od strane sudskog vještaka i utvrđena tržišna 

cijena od 201.316,29 kn te je predložila prihvaćanje prijedloga. Dodala je da prihvaća primjedbe 

Odbora za Statut, Poslovnik i propise i da će se prijedlog uskladiti s istima. 

Predsjednik je konstatirao da je Odbor za Statut, Poslovnik i propise ima primjedbe na 

prijedlog i da su iste usvojene od strane predlagatelja, a da Odbor za financije i proračun nema 

primjedbi na Izvješće, te kako nije bilo rasprave isto je dao na usvajanje. 

Prijedlog uz primjedbe Odbora je prihvaćen te je Odluka o kupoprodaji ½ dijela poslovnog 

prostora čest. 821 ZGR, zk.ul.2060 KO Kninsko polje, povr. 36,05 m2, afganistanske oznake VII. 

gardijske brigade br 20, Knin, zakupniku Ivici Mariću, vl. Trgovačkog obrta „MARIĆ-

COMMERCE“, 7. gardijske brigade br. 24, Knin, OIB 13784529196 donesena jednoglasno i 

sastavni je dio Zapisnika. 

 

Točka 19. 

Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture u Gradu Kninu za 2013. godinu 

 

Predsjednik je pozvao privremenu pročelnicu Josipu Leontić da obrazloži prijedlog. 
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Privremena pročelnica Josipa Leontić je pojasnila da se izmjene i dopune Programa predlažu 

iz razloga što je Grad Knin izradio projektnu dokumentaciju i prijavio se na natječaj FZOEU za 

modernizaciju javne rasvjete uz uvjet da je Grad dao izjavu da će osigurati  sredstava za koji iznos se 

povećava stavka izgradnje javne rasvjete. Dalje je pojasnila da su u Program uvrštene stavke koje 

nisu bile planirane istim, a realizirane su, da se kod pojedinih stavki usklađivao iznos te da su stavke 

koje se neće realizirati u tekućoj godini, zbog nedostatka sredstava, izbačene iz Programa.  

Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za financije i 

proračun nemaju  primjedbi na Izvješće, te je otvorio raspravu. 

Vijećnik Mirko Antunović je tražio pojašnjenje dvije stavke koje su se odnosile na dječja 

igrališta odnosno pojašnjenje iznosa stavki (290.000 kn) u prijedlogu Izmjena i dopuna Programa u 

odnosu na iznos istih stavki (160.000 kn) u Izvješću o izvršenim preraspodjelama sredstava 

utvrđenih Proračunom Grada Knina za 2013. godinu. Također je tražio obrazloženje u vezi izjave za 

osiguranje 2 milijuna kuna, tj. koja će se stavka smanjiti da bi se osigurala ta sredstva.  

Privremena pročelnica Josipa Leontić je pojasnila da se ne radi o iznosu od 290.000,00 kn jer 

je prva faza  izvedbe za dječje igralište kod zgrade suda napravljena (oprema i građevinski radovi), a 

da je planirana drugu fazu u iznosu od 70.000,00 kn svedena na 0,00 kn. Za igralište kod zgrade 

gradske uprave pojasnila je da je ranije spomenuti iznos od 160.000,00 bio preraspodjela sredstava i 

nedovoljan iznos, te da je  iznos od 220.000,00 kn usklađen s Proračunom Grada. U vezi osiguranja 

sredstava za modernizaciju javne rasvjete je pojasnila da je Fond tražio izjavu da će Grad 

sufinancirati 20% sredstava od iznosa od cca 1.880.000,00 kn.   

Kako nije bilo dalje rasprave predsjednik je izvješće dao na glasovanje. 

Prijedlog je prihvaćen, te su Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture u Gradu Kninu za 2013. godinu donesene većinom glasova, 15 „za“ i 2 

„protiv“ (Antunović i Majer) i sastavni su dio Zapisnika.   

 

 

Točka 20. 

Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu 

Kninu za 2013. godinu 

 

Predsjednik je pozvao privremenu pročelnicu Josipu Leontić da obrazloži prijedlog. 

Privremena pročelnica Josipa Leontić je pojasnila da se ukupan iznos sredstava za izvršenje 

Programa s 3.139.099,69 kn povećava na iznos od 3.439.099,69 kn te pojasnila stavke na koje su se 

izmjene i dopune odnosile.   

Predsjednik je konstatirao da Odbor za financije i proračun i Odbor za Statut, Poslovnik i 

propise nemaju primjedbi na prijedlog,  te kako nije bilo rasprave isti je dao na glasovanje. 

Prijedlog je prihvaćen, te su Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture 

u Gradu Kninu za 2013. godinu donesene većinom glasova, 15 „za“ i 2 „protiv“ (Antunović i Majer) 

i sastavni su dio Zapisnika.   

. 

 

Točka 21. 

Prijedlog Izmjena i dopuna Programa socijalnih davanja  

na području Grada Knina za 2013. godinu 

 

 Predsjednik je pozvao pročelnika Nenada Damjanovića  da obrazloži prijedlog. 

Pročelnik Nenad Damjanović je ukratko obrazložio izmjene i dopune Programa po pojedinim 

stavkama koje su se odnosile na izmjene financijskih iznosa. Dodao je da prihvaća primjedbe 

Odbora za Statut, Poslovnik i propise i da će se prijedlog uskladiti s istima. 

Predsjednik je konstatirao da je Odbor za Statut, Poslovnik i propise ima primjedbe na 

prijedlog i da su iste usvojene od strane predlagatelja, a da Odbor za financije i proračun nema 

primjedbi na Izvješće, te kako nije bilo rasprave isto je dao na usvajanje. 

Prijedlog uz primjedbe Odbora je prihvaćen, te su Izmjene i dopune Programa socijalnih 

davanja na području Grada Knina za 2013. godinu donesene jednoglasno i sastavni su dio Zapisnika. 
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Točka 22. 

Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Knina za 2013. godinu - Rebalans  

 

Predsjednik je pozvao gradonačelnicu Josipu Rimac i pročelnicu Danijelu Merša da 

obrazlože prijedlog. 

Pročelnica Danijela Merša je pojasnila razloge predlaganja izmjena i dopuna Proračuna te 

navela iznose rashoda i izdataka, te prihoda i primitaka koji su planirani ovim rebalansom te 

pojasnila da se razlika od 11.642.356,00 kn odnosi na preneseni manjak prihoda i primitaka iz 2012. 

godine. 

Predsjednik je konstatirao da Odbor za financije i proračun nema primjedbi na prijedlog,  te 

je otvorio raspravu. 

Vijećnik Mirko Antunović je komentirao da se iz prijedloga ne može iščitati ništa te u vezi 

stavke „prihodi od prodaje građevinskih objekata“ pitao na koje se objekte odnosi stavka, tražio 

pojašnjenje stavke „pomoći od ostalih subjekata unutar proračuna“, pojašnjenje prenesenog manjka 

prihoda i primitaka iz 2012. godine i pitao odnosi li se manjak samo na navedenu godinu, te pitao 

gradonačelnicu je li moguće da ne zna koliki je dug Grada jer je javno izjavila da je isti samo 9 

milijuna kuna.   

Gradonačelnica je rekla da je Zakonom o proračunu propisan način izrade proračuna jedinica 

lokalne samouprave odnosno na 3 razini i da je sukladno tome i izrađen ovaj prijedlog. Dalje je za 

stavku „prihodi od prodaje građevinskih objekata“ (13.829.356,00 kn) pojasnila da se na toj stavci 

nalaze tri posebna prihoda koja se odnose na prodaju nekretnina u vlasništvu RH (stanovi i kuće) čiji 

prihod od prodaje idu jedinicama lokalne samouprave (4.070.493,00 kn) te druge dvije nekretnine 

zgrada Preparandije (5.191.000,00 kn) i dvije stojne kuće (600.000,00 kn) te Stare bolnice 

(4.030.863,00 kn). U vezi stavke „pomoći od ostalih subjekata unutar proračuna“ gradonačelnica je 

pojasnila da se radi o naplati situacija za Zvonimirovu i Tuđmanovu ulicu od strane Hrvatskih voda i 

Hrvatskih cesta temeljem ugovor s poduzećima u vlasništvu RH. Za razliku od  11.642.356,00 kn je 

pojasnila da nije nastala u 2012. godini već da se odnosi na prethodne godine navodeći kapitalne 

objekte koji su se realizirali 2009. i 2010. godine, a što je vidljivo u svim dosadašnjim proračunima. 

U vezi duga Grada je rekla da se isti svakodnevno mijenja ovisno o računima i da je na današnji dan 

manji od 9 milijuna kuna, ali i da su sigurno zaduženi neki novi računi iz oblasti komunalnog 

gospodarstva i infrastrukture.   

Nakon rasprave predsjednik  je prijedlog dao na usvajanje. 

Prijedlog je prihvaćen, te su Izmjene i dopune Proračuna Grada Knina za 2013. godinu – 

Rebalans, usvojene većinom glasova, 14 „za“ i 2 „protiv“ (Antunović i Majer,) i sastavni su dio 

Zapisnika.   

Požar tijekom izlaganja i rasprave izašla iz vijećnice. 

 

 

Točka 23. 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna  

Grada Knina za 2013. godinu  

 

Predsjednik je pozvao pročelnicu Danijelu Merša da obrazloži prijedlog. 

Pročelnica Danijela Merša je pojasnila da je Odluku o izvršenju Proračuna Grada Knina 

potrebno uskladiti s donesenim Rebalansom  te se sukladno tome mijenja članak 2. stavak 1. Odluke 

odnosno iznosi prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka.  

Predsjednik je konstatirao da Odbor za financije i proračun nema primjedbi na prijedlog,  te 

kako nije bilo rasprave isti je dao na usvajanje. 

Prijedlog je prihvaćen, te je Odluka o izmjenama Odluke o izvršenju Proračuna Grada Knina 

za 2013. godinu donesena većinom glasova, 14 „za“ i 3 „protiv“ (Antunović, Majer i Požar) i 

sastavni je dio Zapisnika. 
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Točka 24. 

Prijedlog Programa pripremnih i provedbenih aktivnosti za turističku sezonu  

2013. godinu na području Grada Knina 

 

Predsjednik je pozvao pročelnika Nenada Damjanovića da obrazloži prijedlog. 

Pročelnik Nenad Damjanović je rekao da je Vlada RH donijela Program pripremnih i 

provedbenih aktivnosti za turističku sezonu 2013. godinu i da su jedinice lokalne samouprave dužne 

izraditi operativne planove civilne zaštite za evakuaciju i zbrinjavanje stanovništva (turista). Dodao 

je da Knin ne spada u izrazito turističku destinaciju i ukratko obrazložio prijedlog.   

Predsjednik je konstatirao da Odbor za financije Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema 

primjedbi na prijedlog,  te kako nije bilo rasprave prijedlog je dao na usvajanje. 

Prijedlog je prihvaćen, te je Program pripremnih i provedbenih aktivnosti za turističku 

sezonu 2013. godinu na području Grada Knina većinom glasova 15 „za“ i  2 „suzdržana“ (Antunović 

i Majer) i sastavni je dio Zapisnika. 

 

 

Točka 25. 

Prijedlog Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece  

u Dječji vrtić „Cvrčak“ Knin za radnu 2013./2014. godinu 

 

Predsjednik je pozvao pročelnika Nenada Damjanovića da obrazloži prijedlog. 

Pročelnik Nenad Damjanović je na temelju Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi i 

zaključka Upravnog vijeća dječjeg vrtića predložio donošenje odluke o načinu ostvarivanja prednosti 

pri upisu djece u Dječji vrtić “Cvrčak“ Knin za radnu 2013./2014. godinu, te naveo da prednost 

imaju djeca roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata, djeca iz obitelji s troje i više djece, djeca 

zaposlenih roditelja, djeca s teškoćama u razvoju, djeca samohranih roditelja i djeca uzeta na 

uzdržavanje, djeca u godini prije polaska u osnovnu školu i djeca roditelja koji primaju dječji 

doplatak. 

  Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na 

prijedlog, te kako nije bilo rasprave isti je dao na usvajanje. 

Prijedlog je prihvaćen, te je Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji 

vrtić “Cvrčak“ Knin za radnu 2013./2014. godinu donesena jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika. 

 

 

Točka 26. 

Prijedlog Odluke o dodjeli koncesije za obavljanje dimnjačarski poslova  

na području Grada Knina 

 

Predsjednik je pozvao pročelnicu Anku Matić da obrazloži prijedlog. 

Pročelnica Anka Matić je rekla da je na temelju pristiglih ponuda na javni natječaj 

Povjerenstvo za provođenje natječaja za dodjelu koncesije za obavljanje dimnjačarski poslova 

utvrdilo da je najpovoljnija ponuda obrta „MG“ iz Brodarice (14.000 kn) i predložilo donošenje 

predložene odluke o dodjeli koncesije navedenom ponuditelju. Dodala je da prihvaća primjedbe 

Odbora za Statut, Poslovnik i propise i da će se prijedlog uskladiti s istima. 

  Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na 

prijedlog, te je otvorio raspravu. 

Vijećnik Mirko Antunović je pitao je li bilo drugih ponuda, a pročelnica Matić je odgovorila 

da su pristigle ukupno 4 ponude i da je odabrana najpovoljnija te da će vijećniku dostaviti presliku 

Zapisnika Povjerenstva. 

Kako nije bilo dalje rasprave predsjednik je prijedlog dao na glasovanje. 

Prijedlog uz primjedbe Odbora je prihvaćen, te je Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje 

dimnjačarski poslova na području Grada Knina donesena jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika. 
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Točka 27. 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o popisu pravnih osoba  

od posebnog interesa za Grad Knin 

 

 Predsjednik je pozvao pročelnicu Ceciliju Tolo da izvijesti o prijedlogu. 

 Pročelnica Cecilija Tolo je navela pravne temelje te ukratko obrazložila razloge izmjene i 

dopune Odluke o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Knin, kao u dostavljenom 

obrazloženju. 

Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na 

prijedlog, te kako nije bilo rasprave isti je dao na usvajanje. 

Prijedlog je prihvaćen, te je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o popisu pravnih osoba 

od posebnog interesa za Grad Knin donesena jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika. 

 

 

Točka 28. 

Prijedlog Odluke o prestanku važenja Odluke o načinu provedbe javnog natječaja  

i uvjetima za članove nadzornih, odnosno upravnih odbora trgovačkih društava  

u kojima Grad Knin ima udjele ili dionice 

 

 Predsjednik je pozvao pročelnicu Ceciliju Tolo da izvijesti o prijedlogu. 

 Pročelnica Cecilija Tolo je rekla da su brisane odredbe zakona o provedbi javnog natječaja te 

da se sukladno tome predlaže usvajanje prijedloga. 

Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na 

prijedlog, te kako nije bilo rasprave isti je dao na usvajanje. 

Prijedlog je prihvaćen, te je Odluka o prestanku važenja 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 jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika. 

 

 

Točka 29. 

Prijedlog Rješenja o imenovanju Etičkog odbora 

 

Predsjednik je pozvao predsjednika Odbora za izbor i imenovanja Olivera Ojdanića da 

predloži članove odbora. 

Predsjednik Odbora Oliver Ojdanić je naveo pravni temelj imenovanja Etičkog odbora i 

predložio da se u isti imenuju: Slavica Šimić za predsjednicu,  te vijećnici Ivan Uzun i Radojka 

Manojlović za  članove, te pročitao životopis za predloženu predsjednicu.  

Predsjednik je prijedloge pojedinačno dao na glasovanje i utvrdio da je:   

-  za predsjednicu Odbora imenovana Slavica Šimić,  većinom glasova, 14 „za“  i  3  

   „suzdržana“  (Antunović, Majer i Požar), 

      -  za člana Odbora imenovan Ivan Uzun, većinom glasova, 14 „za“, 1 „protiv“ (Majer) i 2   

         „suzdržana“  (Antunović i Požar), 

      -  za člana Odbora imenovana Radojka Manojlović, većinom glasova, 15 „za“ i 2 

         „suzdržana“  (Majer i Požar). 

Rješenje o imenovanju Etičkog odbora doneseno je većinom glasova i sastavni je dio 

Zapisnika. 

 

Točka 30. 

Prijedlog Rješenja o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Knina 

 

Predsjednik je pozvao pročelnika Nenada Damjanovića da obrazloži prijedlog. 

Pročelnik Nenad Damjanović je nakon kratkog obrazloženja predložio da se u 

Zapovjedništvo civilne zaštite Grada Knina imenuju: Nenad Damjanović, Ivica Brčina i Zvonimir 

Gugo. 
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  Predsjednik je konstatirao da Odbor za izbor i imenovanje nema primjedbi na prijedlog, te 

je otvorio raspravu.  

Vijećnik Marko Jelić je komentirao da Grad Knin nema ustrojenu civilnu zaštitu, a da se 

imenuje zapovjedništvo civilne zaštite, a pročelnik Damjanović je pojasnio da je imenovanje 

zapovjedništva prvi korak za ustroj civilne zaštite.  

Kako nije bilo dalje rasprave predsjednik je prijedlog dao na glasovanje. 

Prijedlog je prihvaćen, te je Rješenje o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada 

Knina doneseno većinom glasova, 15 „za“ i 2 suzdržana“ (Majer i Antunović) i sastavni je dio 

Zapisnika. 

 

Točka 31. 

Prijedlog Odluke o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja za Grad Knin 

 

Predsjednik je pozvao pročelnika Nenada Damjanovića da obrazloži prijedlog. 

Pročelnik Nenad Damjanović je naveo pravni temelj te predložio usvajanje odluke i 

imenovanje predloženih 15 članova Stožera zaštite i spašavanja za Grad Knin. 

  Predsjednik je konstatirao da Odbor za izbor i imenovanje nema primjedbi na prijedlog, te 

kako nije bilo rasprave isti je dao na usvajanje. 

Prijedlog je prihvaćen, te je Odluka o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja za 

Grad Knin donesena većinom glasova, 15 „za“, 1 „protiv“ (Požar) i 1 „suzdržan“ (Antunović) i 

sastavni je dio Zapisnika. 

 

Točka 32. 

Izvješće o radu Gradonačelnice Grada Knina za razdoblje srpanj-prosinac 2012. godine 

 

 Predsjednik je pozvao gradonačelnicu Josipu Rimac da podnese  izvješće. 

Gradonačelnica Josipa Rimac je rekla da je temeljem Statuta Garda Knina dužna dva puta 

godišnje podnijeti izvješće Gradskom vijeću o svome radu. Napomenula je da se radi o zbirnom 

izvješću upravnih odjela Grada te spomenula najvažnije aktivnosti, projekte i investicije koje su se 

desile u razdoblju srpanj-prosinac 2012. godine.  

Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na 

Izvješće, te kako nije bilo rasprave isti je dao na usvajanje. 

Izvješće o radu Gradonačelnice Grada Knina za razdoblje srpanj-prosinac 2012. godine je 

usvojeno većinom glasova, 14 „za“ i 3 „protiv“ (Antunović, Majer i Požar) i sastavni je dio 

Zapisnika 

 

 

 

Predsjednik je odredio stanku od 15 minuta kako bi se sastali Odbor za Statut, Poslovnik i 

propise  i Odbor z proračun i financije  te raspravili o dopunjenim točkama dnevnog reda. 

 

Nakon stanke, predsjednik je utvrdio da je u nastavaku sjednice od ukupno 17 nazočno 14 

vijećnika (nenazočni  Antunović, Majer i Požar) te da Vijeće ima kvorum za pravovaljano 

odlučivanje i donošenje odluka.  

 

 

Točka 33. 

Prijedlog Odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Knina 

 

Predsjednik je pozvao privremenu pročelnicu Josipu Leontić da obrazloži prijedlog. 

Privremena pročelnica Josipa Leontić rekla da je Zakonom o prostornom uređenju i gradnji  

propisana obveza donošenja odluka o izradi prostornih planova jedinica lokalne samouprave kao i 

njegovih izmjena i dopuna, te obrazložila izmjene i dopune koje se predlažu ovom odlukom.    
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Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za financije i 

proračun nemaju  primjedbi na Izvješće te kako nije bilo rasprave isto je dao na glasovanje. 

Prijedlog je prihvaćen, te je Odluka o izradi ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana 

Grada Knina donesena jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika.   

 

 

Točka 34. 

Prijedlog Odluke o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana 

uređenja gradskog groblja Grada Knina 

 

Predsjednik je pozvao privremenu pročelnicu Josipu Leontić da obrazloži prijedlog. 

Privremena pročelnica Josipa Leontić je navela Zakon o prostornom uređenju i gradnji  kao 

pravni temelj za donošenje odluke i te rekla da je glavni razlog donošenja iste financijska 

nemogućnost Grada da realizira planska rješenja odnosno proširenje gradskog groblja i planiranu 

infrastrukturu. 

Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na 

prijedlog,  te kako rasprave nije bilo prijedlog je dao na glasovanje. 

Prijedlog je prihvaćen, te je Odluka o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog 

plana uređenja gradskog groblja Grada Knina donesena jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika.   

 

 

Točka 35. 

Prijedlog Operativnog programa aktivnosti Grada Knina za ljetnu sezonu 2013. 

 

Predsjednik je pozvao pročelnika Nenada Damjanovića da obrazloži prijedlog. 

Pročelnik Nenad Damjanović je sukladno Zakonu o zaštiti od požara i Programu aktivnosti u 

provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH  u 2013. godini predložio usvajanje 

Operativnog program aktivnosti Grada Knina kojim su određene relevantne institucije zadužene za 

provedbu programa, te dodao da prihvaća primjedbu Odbora za Statut, Poslovnik i propise i da će se 

prijedlog uskladiti s istima. 

Predsjednik je konstatirao da je Odbor za Statut, Poslovnik i propise ima primjedbu na 

prijedlog i da su iste usvojene od strane predlagatelja, te kako rasprave nije bilo prijedlog je dao na 

glasovanje. 

Prijedlog uz primjedbe Odbora je prihvaćen, te je Operativnoi program aktivnosti Grada 

Knina za ljetnu sezonu 2013. donesen jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika. 

 

 

Točka 36. 

Izvješće Komunalnog poduzeća d.o.o. o stanju Društva i financijsko izvješće za 2012. godinu 

 

 Predsjednik je pozvao direktoricu Sanju Bebek da podnese izvješće.  

Direktorica Bebek je rekla da je Komunalno poduzeće u 2012. godini poduzelo niz aktivnosti 

u svrhu podjele poduzeća s opcijom podjele s preuzimanjem društva. Dodala je da će se sadašnje 

Komunalno poduzeće baviti djelatnostima vodoopskrbe, odvodnje, pročišćavanja otpadnih voda i 

oborinske odvodnje, a da sve ostale komunalne djelatnosti preuzima novoformirano poduzeće 

Čistoća i zelenilo. Također je dodala da je podjela je izvršena  sa stanjem društva i financijskim 

stanjem na dan 31.12.2011. godine  uz podjelu dugotrajne imovine, opreme i strojeva i djelatnika u 

skladu s opisom radnih mjesta. U nastavku je rekla da su u 2012. godini financije vođene po 

Komunalnim poduzećem, ali da su prihodi i rashodi knjigovodstveno vođeni odvojeno jer se čekalo 

rješenje Trgovačkog suda koje je doneseno tek u prosincu 2012. godine te je retroaktivno izvršena 

podjela po bilanci za 2012. godinu. Pojasnila je da su sva dugovanja i potraživanja ostala na 

Komunalnom poduzeću i nakon knjigovodstvenog preknjižavanja utvrđeno je da Komunalno 

poduzeće duguje poduzeću Čistoća i zelenilo iznos od cca 294.000, što je riješeno potraživanjima 

koja se očekuju od Grada Knina. Direktorica je napomenula da je nakon podjele Komunalno 
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poduzeće ostvarilo pozitivan financijski rezultat u iznosu od 7.131.704,05 kn, da su ukupni rashodi  

iznosili 6.716.704,61 kn te da dobitak u poslovanju iznosi 337.153,85 kn. U nastavku je pojasnila 

pozitivne i negativne utjecaje na financijski rezultat te se osvrnula na kontinuirani rad i aktivnosti 

ustanove. 

Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za financije i 

proračun nemaju  primjedbi na Izvješće te kako nije bilo rasprave isto je dao na glasovanje. 

Izvješće Komunalnog poduzeća d.o.o. o stanju Društva i financijsko izvješće za 2012. je 

usvojeno jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika. 

 

 

Točka 37. 

Izvješće poduzeća Čistoća i Zelenilo d.o.o. o stanju Društva i financijsko izvješće 

za 2012. godinu 

 

 Predsjednik je pozvao direktora Marka Perića da podnese izvješće.  

Direktor Perić  je rekao da je poduzeće nastalo statusnom promjenom Komunalnog poduzeća 

Knin odnosno zakonskom odredbom da se iz djelatnosti Komunalnog poduzeća izdvoje djelatnosti 

koja nisu vezana za vodoopskrbu i odvodnju. Dodao je da je u sklopu podjele društva sklopljen 

ugovor u obliku javno bilježničke isprave, te da je poduzeće Čistoća i zelenilo počelo poslovati s 

01.01.2013. godine i naveo djelatnosti društva, ustroj društva i način financiranja društva. Na kraju 

je dodao da je na dan 31.12.2012. godine ostvarena dobit u iznosu od 294.240,43 kn. 

Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za financije i 

proračun nemaju  primjedbi na Izvješće te kako nije bilo rasprave isto je dao na glasovanje. 

Izvješće poduzeća Čistoća i Zelenilo d.o.o. o stanju Društva i financijsko izvješće za 2012. 

godinu je usvojeno jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika. 

 

Točka 38. 

Izvješće o radu poduzeća Upravitelj-Knin d.o.o. i financijskom poslovanju za 2012. godinu 

 

 Predsjednik je  pozvao direktora Šimu Šimića da podnese izvješće. 

Direktor Šimić je u svome izlaganju izvijestio da je 2012. godina završena pozitivnim 

rezultatom i da su ukupni prihodi društva iznosili 1.840.430,85 kn, ukupni rashodi 1.779.767,89 kn 

te da je dobit nakon oporezivanja iznosila 54.805,52 kn. Ukratko je po stavkama pojasnio financijski 

dio izvješća koji se odnosio na dugotrajnu i kratkotrajnu imovinu, financijske i druge obveze društva 

koje se redovno izvršavaju. Također se osvrnuo na rad društva čija je osnovna djelatnost upravljanje 

i održavanje stambenih zgrada u gradu Kninu, te upravljanje tržnicama na malo, kao i na rad 14 

uposlenih, te 2 osobe na stručnom osposobljavanju.   

Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za financije i 

proračun nemaju  primjedbi na Izvješće te kako nije bilo rasprave isto je dao na glasovanje. 

Izvješće o radu poduzeća Upravitelj-Knin d.o.o. i financijskom poslovanju za 2012. godinu je 

usvojeno jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika. 

 

Točka 39. 

Izvještaj o radu i financijski izvještaj poduzeća Matica d.o.o. za 2012. godinu 

 

 Predsjednik je  pozvao stručnog referenta Marija Ćaćića  da podnese izvješće. 

Stručni referent Marijo Ćaćić je rekao da se na ovo izvješće može gledati kao na izvješće o 

gospodarstvu na području grada Knina te da su tijekom 2012. godine izrađivani poslovni planovi i 

tehničko-tehnološke investicijske studije koje doprinose gospodarskom razvoju šireg područja grada 

Knina.  U financijskom dijelu izvješća je rekao da su prihodi povećani, a rashodi smanjeni te da su 

plaće djelatnika smanjene u odnosu na prethodnu napominjući da poduzeće ima zaposlena 3 

djelatnika, od kojih je jedna djelatnica na rodiljnom dopustu, a da direktor nije na plaći poduzeća. Na 

kraju je rekao da su ukupni prihodi u 2012. godini iznosili 338.636,00 kn, ukupni rashodi 259.330,00 

kn te da je dobit 77.241,00 kn što je rezultat otpisa dugovanja od strane Veleučilišta Knin.   
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  Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za financije i 

proračun nemaju  primjedbi na Izvješće te kako nije bilo rasprave isto je dao na glasovanje. 

Izvještaj o radu i financijski izvještaj poduzeća Matica d.o.o. za 2012. godinu je usvojen 

jednoglasno  i sastavni je dio Zapisnika. 

 

 

Točka 40. 

Vijećnička pitanja 

 

Vijećnik Jovo Jankelić se javio za riječ i rekao da je po Poslovniku Grada Knina na sjednicu 

Gradskog vijeća trebalo pozvati predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine.  
 

Gradonačelnica je rekla da je predsjednik Vijeća srpske nacionalne manjine pozvan da 

podnese Izvješće o radu Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Knina za 2012. godinu ali da je on 

poslao svoju zamjenicu te i sama pitala vijećnika Jankelića zašto predsjednik Vijeća srpske 

nacionalne manjine, kada se raspravlja o Izvješću Vijeća nije nazočan na sjednici. Dalje je pojasnila 

da  poziv  za  sjednicu  Gradskog  vijeća  dobivaju samo vijećnici, mediji, gradonačelnik i zamjenici, 

pročelnici upravnih tijela, ravnatelji i direktori ustanova Grada kada su na dnevnom redu određene 

točke vezane za ustanove, ali da ako netko, kao građanin, želi nazočiti bez rasprave sjednici Vijeća, 

može dostaviti pisani zahtjev uz obrazloženje u Ured gradonačelnika. 

 

 

 

Na kraju sjednice predsjednik je vijećnicima uputio poziv da nazoče proslavi Dana pobjede i 

domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja  te 18. obljetnice vojno-redarstvene akcije Oluja. 

 

 

 

 

Sjednica je  zaključena u 13.05 sati.   

 
 
 

 

         ZAPISNIČAR                       PREDSJEDNIK 

        Tatjana Plavčić                Marinko Tokmakčija 

 

 

 

 

 

 

 


