
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE 

KLASA: 021-05/15-01/7 

URBROJ: 2182/10-01-15-2 

Knin, 21. srpnja 2015. godine  

 

 

 

Z A P I S N I K  

s 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina 
 

 

 

 Sjednica je održana 21. srpnja 2015. godine (utorak), s početkom u 09.
15

 sati u Gradskoj vijećnici u 

Kninu. 

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

(u daljnjem tekstu: predsjednik).  

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

 

1. Mirko Antunović, 

2. Maja Deronja,  

3. Mijat Hrnjak, 

4. Jovanka Ilić, 

5. Jovo Jankelić, 

6. Ninoslav Majer, 

7. Radojka Manojlović,  

8. Miran Marelja, 

9.  Robert Marić,  

10. Dragan Matić, 

11. Vedrana Požar, 

12. Ana Šimić Sunko, 

13. Ante Nadomir Tadić-Šutra, 

14. Marinko Tokmakčija, 

15. Ivan Uzun, 

16. Ratko Vujnović. 

 

Na sjednici nije bio nazočan 1 vijećnik i to:  Oliver Ojdanić, koji je svoj izostanak opravdao.    

Predsjednik je utvrdio da je na sjednici od ukupno 17 nazočno 16 vijećnika  te da Vijeće ima 

kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje odluka. 

 

 

Usvajanje zapisnika 
 

Na zapisnik s 18. sjednice Gradskog vijeća nije bilo primjedbi te je isti usvojen većinom 

glasova, 14 „za“ i 2 „suzdržana“ (Antunović i Majer). 

 

 

Utvrđivanje dnevnog reda 
 

 

Prijedlog predsjednika za dopunu dnevnog reda s jednom točkom i to: Prijedlogom Statuta 

Narodne knjižnice Knin, koja bi bila točka 8., a dotadašnja točka 8. Vijećnička pitanja bi postala 

točka 9. dnevnog reda,  usvojen je većinom glasova, 14 „za“ i 2 „suzdržana“ (Antunović i Majer). 
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Predsjednik je dopunjeni dnevni red dao na glasovanje i konstatirao da je većinom glasova, 

14 „za“ i 2 „suzdržana“ (Antunović i Majer), usvojen sljedeći: 
 

 

 

D N E V N I      R E D 

 

 

1. Prijedlog Izmjena i dopuna II. Proračuna Grada Knina za 2015. godinu - Rebalans II. 

(Izvjestiteljica: pročelnica Danijela Merša) 

2. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Knina za 2015. godinu, 

uz Rebalans II. 

(Izvjestiteljica: pročelnica Danijela Merša) 

3. Prijedlog Izmjene Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Knina s 

financijskim planom za 2015. godinu 

(Izvjestiteljica: pročelnica Sanja Lozančić) 

4. Izvješće o radu Gradonačelnice Grada Knina za razdoblje siječanj-lipanj 2015. godine 

(Izvjestiteljica: gradonačelnica Josipa Rimac) 

5. Prijedlog  Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Narodne knjižnice Knin u Kninu 

(Izvjestiteljica: pročelnica Sanja Lozančić) 

6. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o radnom vremenu u djelatnosti 

trgovine  

(Izvjestiteljica: pročelnica Danijela Merša) 

7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja za 

Grad Knin 

(Izvjestitelj: Nikola Blažević, zamjenik gradonačelnice, ujedno načelnik Stožera) 

8. Prijedlog Statuta Narodne knjižnice Knin 

(Izvjestiteljica:  Kornelija Belak,  ravnateljica Narodne knjižnice Knin) 

9. Vijećnička pitanja 

 

 

 

Točka 1. 

Prijedlog Izmjena i dopuna II. Proračuna Grada Knina za 2015. godinu – Rebalans II 

 

 

Gradonačelnica Josipa Rimac je pojasnila da se predloženim drugim rebalansom proračuna 

za 2015. godinu, isti povećava za 1.221.000 kuna te da se  prihodi sa 65.206.5000 kuna povećavaju 

na 66.427.500  kuna, a rashodi s 56.947 kuna na 58.168.000 kuna. U nastavku je pojasnila koje su se 

to stavke na prihodovnoj strani i u kojim iznosima povećale i to: prihod od poreza na imovinu za 

336. 000 kuna, pomoći iz drugih proračuna se za 500.000 kuna,  prihod od financijske imovine za 

85.000 kuna te donacije od pravnih i fizičkih osoba za 200.000.  U vezi rashodovne strane rekla je da 

se  promjene najvećim dijelom odnose na proslavu Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana 

hrvatskih branitelja i 20. obljetnice VRO „Oluja“ te da su uvećane sljedeće stavke: tekuće donacije 

vjerskim zajednicama za 85.000 kuna, u svrhu pomoći uređenja Crkve Gospe Velikog Hrvatskog 

Krsnog Zavjeta, blagdani za 75.000 kuna te stalni postav Domovinskog rata za 500.000 kuna.   

Gradonačelnica je kao predlagatelj uložila amandman da se, radi transparentnosti, navedena stavka 

421. Stalni postav Domovinskog rata s predloženim iznosom od 1.500.000 kuna  podijeli na dvije 

stavke odnosno da na stavci 421. Stalni postav Domovinskog rata ostane 1.000.000 kuna, a da 

500.000 kuna bude na stavci 329. Usluge uređenja stalnog postava „Oluja 95“.  Također je rekla da 

je nakon usuglašavanja s Poreznom upravom smanjena stavka povrata poreza te da je planirana nova 

stavka 323. ostala tekuća održavanja za obilježavanje obljetnice Oluja u iznosu od 600.000 kuna 
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zbog građevinskih radova i sufinanciranja projekata koji su u tijeku. Na kraju je dodala da neke 

stvari u vezi proslave Oluje još nisu definirane i precizirane te da će se u slučaju probijanja iznosa 

predloženih ovim rebalansom, isto morati riješiti trećim rebalansom. 

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

sukladno odredbama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Knina dao pojašnjenje u vezi uloženog 

amandmana od strane gradonačelnice, koji je postao sastavni dio konačnog prijedloga. 

Nakon toga je otvorio raspravu. 

Vijećnik Ivan Uzun je izrazio zadovoljstvo zbog povećanja prihoda sredstava u proračunu i 

što Grad Knin daje svoj doprinos jer će se dio tih sredstava utrošiti za pripremu proslave 20. 

obljetnice VRO „Oluja“  te pitao na koji način i s kolikim iznosom sredstava će Republika Hrvatska 

participirati u obilježavanju 20. obljetnice VRO „Oluja“ u Kninu.   

Gradonačelnica je odgovorila da, kad je riječ o financijskom dijelu, još nije poznato na koji 

način će se uključiti Vlada RH, a da se ranijih godina to ogledavalo kroz  logističku i inženjerijsku 

potporu Hrvatske vojske i Ministarstva branitelja. Rekla je da je prvi put neki dan vidjela i odluku 

Vlade RH o imenovanju Odbora za proslavu Oluje, sukladno kojoj je član Odbora i predstavnik 

Grada Knina, ali da do danas predstavnike Grada nitko nije pozvao. Također je dodala da je u 

Ministarstvu branitelja predviđena stavka za Knin, a da po prvi put MORH nema stavku za Knin, 

nego za vojni mimohod u Zagrebu 4. kolovoza.  Gradonačelnica je rekla da je ministru 

Kotromanoviću upućeno nekoliko dopisa kojima se traži logistička i inženjerijska potpora, koja je 

bila svih ovih godina, ali da do danas nije stigao odgovor. Dodala je da je za stalni muzejski postav 

Oluje dobivena potpora Ministarstva kulture te im je izrazila zahvalnost i dodala da je Ministarstvo 

branitelja prošle godine najavilo da će za isti projekt osigurati milijun kuna, a da je u konačnici dalo 

samo 150 tisuća kuna. U nastavku je izrazila nadu da će se resorna ministarstva koja su zadužena za 

proslavu 20. obljetnice VRO „Oluja“  uključiti te da će podnijeti jedan dio troškova jer se radi o 

nacionalnom blagdanu, koji je najveći blagdan u novijoj hrvatskoj povijesti te da neće sve, kako je 

rekao ministar Kotromanović, spasti na proračun Grada Knina i da će se uključiti i inženjerija 

Hrvatske vojske, iako je odrađen veliki dio posla zahvaljujući volonterima, DVD-u, vatrogascima te 

pomoći inženjerije Županijskih cesta i Cesta Šibenik. Na kraju je rekla da je svaka pomoć 

dobrodošla i da se treba pokazati zajedništvo i jedinstvo tijekom obilježavanja 20. obljetnice VRO 

„Oluja“. 

Nakon rasprave predsjednik je prijedlog  je dao na usvajanje. 

Prijedlog je prihvaćen te su Izmjene i dopune II. Proračuna Grada Knina za 2015. godinu – 

Rebalans II, usvojene većinom glasova, 13 „za“, 2 „protiv“ (Antunović i Majer) i 1 „suzdržan“ 

(Požar) i sastavni su dio Zapisnika.   

 

 

 

Točka 2. 

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Knina  

za 2015. godinu, uz Rebalans 

 

 

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

potrebno uskladiti s donesenim Rebalansom te da se sukladno tome u članku 2. mijenja stavak 1. 

Odluke odnosno da se mijenjaju iznosi prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka.  

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 prijedlog  je dao na usvajanje. 

Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o izmjeni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Knina za 

2015. godinu donesena većinom glasova, 13 „za“, 2 „protiv“ (Antunović i Majer) i 1 „suzdržan“ 

(Požar) i sastavni je dio Zapisnika.   
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Točka 3. 

Prijedlog Izmjene Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Knina s 

financijskim planom za 2015. godinu 

 

Pročelnica Sanja Lozančić je ukratko pojasnila da se predložena izmjena Programa odnosi na  

izmjenu odnosno brisanje pojedinih stavki najznačajnijih kulturnih događaja u organizaciji 

Turističke zajednice Grada Knina iz razloga jer će ista biti organizirana preko drugih organizatora, a 

ne Turističke zajednice Grada Knina te navela izmjene stavki. Dodala je da se iznos planiranih 

sredstava za kulturne manifestacije organizirane preko Turističke zajednice Grada Knina ne mijenja 

već da ostaje kako je i planirano u iznosu od 150.000,00 kuna. 

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 usvajanje. 

Prijedlog je prihvaćen te je Izmjena Programa javnih potreba u kulturi na području Grada 

Knina s financijskim planom za 2015. godinu donesena većinom glasova, 13 „za“, 1 „protiv“ 

(Antunović) i 2 „suzdržana“ (Požar i Majer)  i sastavni je dio Zapisnika. 

 

 

Točka 4. 

Izvješće o radu Gradonačelnice Grada Knina za razdoblje siječanj-lipanj 2015. godine 

 

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

godišnje podnijeti izvješće Gradskom vijeću o svome radu, koji se odvija kroz rad upravnih tijela 

Grada Knina. U nastavku izlaganja spomenula je najvažnije aktivnosti i projekte koji su se odvijali u 

razdoblju siječanj-lipanj 2015. godine i to: povlačenje 25 milijuna eura iz EU fondova za projekt 

uređenja stare gradske jezgre, tvrđave, Krke i Inovacijskog središta kninskog Veleučilišta, uređenje 

Cesarićeve obale i Marunuše, stavljanje u funkciju splava na Krki, otvaranja muzeja „Oluja 95“, 

uređenje okoliša oko crkve GVHKZ, spomenik dr.Franji Tuđmanu na Kninskoj tvrđavi, pomoć 

projektu Udruge sv. Bartolomej, uređenje Tomislavove ulice, natječaj za nogostup i rasvjetu u 

Preparandiji, natječaj za pristupnu cestu u Senjaku, uređenje Trga Ivana Pavla II, završetak  

Požarevih skala, otklanjanje nedostataka na IPA projektu, zahvati na Kninskoj tvrđavi, studentski 

dom i preseljenje gradske knjižnice, uređenje odmorišta na Krčiću, uređenje fasada u gradu, projekt 

proširenja gradskog groblja i drugo. Dodala je da se realizacija projekata, započetih u prvih šest 

mjeseci, očekuje u drugoj polovini godine, da je u gradu napravljeno mnogo i da svi zbog toga 

trebaju biti ponosni te se za isto zahvalila svim suradnicima, kako u gradskoj upravi tako i gradskim 

ustanovama.   

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 radu Gradonačelnice Grada Knina za razdoblje siječanj-lipanj 2015. godine je 

prihvaćeno većinom glasova, 13 „za“ i 2 „protiv“ (Antunović i Majer) i 1 „suzdržan“ (Požar) i 

sastavni je dio Zapisnika. 

 

 

Točka 5. 

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Narodne knjižnice Knin u Kninu 

 

Pročelnica Sanja Lozančić je pojasnila da se predložena izmjena Odluke odnosi na izmjenu 

sjedišta Narodne knjižnice Knin, radi preseljenja u novi prostor koji se nalazi na adresi Krešimirova 

br. 20-24.  

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

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

Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Narodne knjižnice Knin u 

Kninu donesena većinom glasova, 15 „za“ i 1 „suzdržan“ (Antunović) i sastavni je dio Zapisnika. 
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Točka 6. 

Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o radnom vremenu u djelatnosti trgovine 

 

Pročelnica Danijela Merša je pojasnila da odredbe Zakona o trgovinama više ne predviđaju 

nadležnost jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave za određivanje i definiranje radnog 

vremena u djelatnosti trgovine te je predložila stavljanje izvan snage  Odluke o radnom vremenu u 

djelatnosti trgovine.  

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

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

Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o radnom vremenu u 

djelatnosti trgovine donesena jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika. 

 

 
Točka 7. 

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova  

Stožera zaštite i spašavanja za Grad Knin 

 

Zamjenik gradonačelnice Nikola Blažević, ujedno načelnik Stožera zaštite i spašavanja za 

Grad Knin je predložio izmjenu Odluke o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja za Grad 

Knin na način da se umjesto Marka Perića imenuje Miroslav Zorić, da se umjesto Nikole Lončara 

imenuje Goran Radulović i da se umjesto Ivice Klepice imenuje Mićo Medaković te da se kod člana 

Jure Zečevića izmjeni naziv radnog mjesta.     

Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i propise te Odbor za izbor i 

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

Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Stožera zaštite i 

spašavanja za Grad Knin donesena većinom glasova, 14 „za“ i 2 „suzdržana“ (Antunović i Majer) i 

sastavni je dio Zapisnika. 

 

 

 

Predsjednik je odredio stanku kako bi Odbor za Statut, Poslovnik i propise razmotrio i 

raspravio o točci 8. dnevnog reda.  

Sjednica je nastavljena u 10.10 sati. 

 

Tijekom stanke, zbog poslovnih obveza, sjednicu su napustili vijećnici Vedrana Požar i 

Ninoslav Majer te je u nastavku sjednice nazočno bilo 14 vijećnika. 

 

 

 

Točka 8. 

Prijedlog Statuta Narodne knjižnice Knin 

 

Ravnateljica Narodne knjižnice Knin je navela pravnu osnovu za donošenje Prijedlog Statuta 

Narodne knjižnice Knin, koje je donijelo Upravno vijeće Knjižnice te predložila da Vijeće da 

prethodnu suglasnost za navedeni prijedlog. 

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

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

Prijedlog je prihvaćen te je Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta 

Narodne knjižnice Knin donesen većinom glasova, 13 „za“ i 1 „suzdržan“ (Antunović) i sastavni je 

dio Zapisnika. 
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Točka 9. 

Vijećnička pitanja 

 

Vijećničkih pitanja nije bilo. 

 

 

 

 

Na kraju sjednice predsjednik je pozvao sve nazočne, da dana 4. kolovoza, prisustvuju  

blagoslovu crkve Gospe Velikog Hrvatskog Krsnog Zavjeta te, dana 5. kolovoza, obilježavanju 20. 

obljetnice Dana pobjede i domovinske zahvalnosti  i  Dana hrvatskih branitelja.  

 

 

Sjednica je  završena u 10.15 sati.   

 

 

 

 

 

          ZAPISNIK VODILA                      PREDSJEDNIK 

              Tatjana Plavčić                                           Marinko Tokmakčija 
 

 

 


