
 

 

 

 

 
 

 

 

GRADSKO VIJEĆE 
 

KLASA: 021-05/14-01/3 

URBROJ: 2182/10-01-14-2 

Knin, 8. svibnja 2014.  

  

Z A P I S N I K  

s 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina 
 

 

  Sjednica je održana 8. svibnja 2014. godine (četvrtak), s početkom u 16.
00

 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. Marko Jelić, 

6. Ninoslav Majer, 

7. Robert Marić, 

8. Dragan Matić, 

9. Radojka Manojlović, 

10. Oliver Ojdanić  

11. Vedrana Požar, 

12. Ana Šimić, 

13. Nadomir Tadić-Šutra, 

14. Marinko Tokmakčija, 

15. Ivan Uzun, 

16. Ratko Vujnović. 

 

Na sjednici nije bio nazočan vijećnik Jovo Jankelić (opravdano). 

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

kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje odluka. 

 

Na zapisnik sa 7. sjednice Gradskog vijeća nije bilo primjedbi i isti je usvojen jednoglasno. 

 

Utvrđivanje dnevnog reda 
 

Predsjednik je predloženi dnevni red dao na glasovanje i konstatirao da je jednoglasno 

usvojen sljedeći 

 

D N E V N I      R E D 

 

1.    Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Knina za 2013. godinu 

 (Izvjestiteljica: privremena pročelnica Danijela Merša) 

2.    Izvješće o danim jamstvima i izdacima po jamstvima Grada Knina u 2013. godini 

(Izvjestiteljica: privremena pročelnica Danijela Merša) 

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

       2013. godini 

(Izvjestiteljica: privremena pročelnica Danijela Merša) 

4.    Izvješće o trošenju sredstava proračunske zalihe Grada Knina u 2013. godini 

(Izvjestiteljica: privremena pročelnica Danijela Merša) 
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5.    Izvješće o odgojno-obrazovnom radu s financijskim izvješćem Dječjeg vrtića ,,Cvrčak''   

       Knin za 2013. godinu 

       (Izvjestiteljica: ravnateljica Zdenka Pelikan) 

6.    Izvješće o radu s financijskim izvješćem Kninskog muzeja Knin za 2013. godinu  

       (Izvjestitelj: ravnatelj Zvonimir Jelić) 

7.   Izvješće o radu s financijskim izvješćem Pučkog otvorenog učilišta Knin za 2013. godinu  
       (Izvjestitelj: ravnatelj Mato Milanović) 

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

       2013. godinu 

       (Izvjestitelj: zapovjednik Mladen Jelić) 

9.   Izvješće o radu s financijskim izvješćem Narodne knjižnice Knin za 2013. godinu  

       (Izvjestiteljica: ravnateljica  Kornelija Belak) 

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

       2013. godinu 

       (Izvjestiteljica: tajnik Sanja Kosijer) 

11. Prijedlog Izmjene II. Programa socijalnih davanja na području Grada Knina za 2014.   

 godinu 

  (Izvjestitelj: privremeni pročelnik Nenad Damjanović) 

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

financijskim planom za 2014. godinu 

  (Izvjestitelj: privremeni pročelnik Nenad Damjanović) 

13. Prijedlog Izmjene Programa javnih potreba u športu na području Grada Knina za   

       2014. godinu 

  (Izvjestitelj: privremeni pročelnik Nenad Damjanović) 

14. Prijedlog Izmjene Programa javnih potreba u financiranju udruga civilnog društva na 

području Grada Knina za 2014. godinu 

 (Izvjestitelj: privremeni pročelnik Nenad Damjanović) 

15. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Knina za 2014. godinu - Rebalans  

  (Izvjestiteljica: privremena pročelnica Danijela Merša) 

16. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o izvršenju Proračuna Grada Knina za 2014. 

godinu uz Rebalans  

  (Izvjestiteljica: privremena pročelnica Danijela Merša) 

17. Prijedlog Odluke o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Knina  

  (Izvjestitelj: privremeni pročelnik Nenad Damjanović) 

18. Prijedlog Odluke o zabrani konzumiranja alkoholnih pića maloljetnim osobama na 

javnim mjestima na području Grada Knina  

  (Izvjestitelj: privremeni pročelnik Nenad Damjanović) 

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

       „Cvrčak“ Knin za radnu 2014./2015. godinu 

 (Izvjestitelj: privremeni pročelnik Nenad Damjanović) 

20. Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti 

održavanja javne rasvjete na području Grada Knina 

(Izvjestitelj: predsjednik Povjerenstva za provođenje postupka javnog natječaja Slaven Ivić)  

21. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u 

vlasništvu Grada Knina 

      (Izvjestitelj: zamjenik gradonačelnice  Nikola Blažević) 

22. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini zakupnine za poslovne prostore 

Grada Knina  

        (Izvjestitelj: zamjenik gradonačelnice Nikola Blažević) 

23. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Grada Knina za kratkoročno zaduživanje  

Pučkog otvorenog učilišta Knin  

 (Izvjestiteljica: privremena pročelnica Danijela Merša) 

24. Vijećnička pitanja 
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Točka 1. 

Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Knina za 2013. godinu 

 

Predsjednik je pozvao privremenu pročelnicu Danijelu Merša da podnese izvješće.  

Privremena pročelnica Danijela Merša je rekla da su u 2013. godini ostvareni prihodi i 

primici u iznosu od 31.012.429,00 kn, rashodi i izdaci u iznosu od 30.117.133,63 kn te da će se 

ostvareni višak prohoda i primitaka u iznosu od 895.295,37 kn iskoristiti za pokriće manjka iz 

prethodnih godina. U nastavku je pojasnila na što su se odnosili rashodi i izdaci po upravnim tijelima 

Grada Knina. 

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

otvorio raspravu. 

Vijećnik Mirko Antunović je pitao gdje su planirani prihodi i primici najviše pobacili i zašto. 

Privremena pročelnica Danijela Merša je izrazila zadovoljstvo u vezi ostvarenih primitaka i 

prihoda te po stavkama navedenim u Izvješću pojasnila ostvarenje odnosno neostvarenje istih.   

Vijećnik Mirko Antunović je ukazao na najveći planirani, a neostvareni prihod od prodaje 

poslovnih objekata te je podsjetio da je prilikom donošenja rebalansa za 2013. godinu upozoravao na 

fiktivno pumpanje pojedinih stavki proračuna i kratak rok prodaje objekata i tražio pojašnjenje. 

Gradonačelnica je rekla da prema izvršenoj procjeni vrijednost poslovnih objekta (Stara 

bolnica, zgrade u PZ Preparandija i poslovni prostori) iznosi 12.207.356,00 kn, a da je od prodaje 

poslovnih prostora u 2013. ostvaren prihod od 201.316,29 kn. Dodala je da se bez pokrenute 

procedure prodaja objekata ne može ni izvršiti i da je upućen javni poziv za prodaju istih, ali da nije 

bilo zainteresiranih kupaca. Rekla je da će se javni poziv ponoviti i pojasnila da je jedina zakonska 

mogućnost prodaja objekata sukladno njihovoj procijenjenoj vrijednosti, da se pokušavaju privući 

investitori i da je cilj prodaja i stavljanje u funkciju navedenih objekata. Na kraju je dodala da se 

prihodi na koje Grad može utjecati uredno ostvaruju, ali da postoje i oni na koje Grad ne može 

utjecati i za usporedbu navela da je u 2013. godini, u odnosu na 2012. godinu, porez na dohodak 

nešto veći i da je to pokazatelj rasta, a ne pada zaposlenosti. 

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

Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Knina za 2013. godinu je prihvaćeno većinom glasova, 

13 „za“, 2 „protiv“ (Antunović i Majer) i  1„suzdržan“ (Požar) i sastavni je dio Zapisnika. 

 

 

Točka 2. 

Izvješće o danim jamstvima i izdacima po jamstvima Grada Knina za 2013. godinu 

 

Predsjednik je pozvao privremenu pročelnicu Danijelu Merša da podnese izvješće.  

Privremena pročelnica Danijela Merša je izvijestila vijećnike da u 2013. godini Grad Knin 

nije davao jamstva niti je imao izdataka po navedenom 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 za 2013. godinu je 

prihvaćeno jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika. 

 

Točka 3. 

Izvješće o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca  

i kapitala Grada Knina u 2013. godini 

 

Predsjednik je pozvao privremenu pročelnicu Danijelu Merša da podnese izvješće.  

Privremena pročelnica Danijela Merša je izvijestila vijećnike da se u 2013. 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 2013. 

godini je prihvaćeno jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika. 
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Točka 4. 

Izvješće o trošenju sredstava proračunske zalihe Grada Knina u  2013. godini 

 

Predsjednik je pozvao privremenu pročelnicu Danijelu Merša da podnese izvješće.  

Privremena pročelnica Danijela Merša je izvijestila vijećnike da se u 2013. godini 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 2013. godini je prihvaćeno 

jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika. 

 

Točka 5. 

Izvješće o odgojno-obrazovnom radu s financijskim izvješćem  

Dječjeg vrtića ,,Cvrčak'' Knin za 2013. 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 2013. godine u svim 

programima boravilo ukupno 281 dijete, a od rujna 2013. godine 238 djece o kojoj se skrbilo 37 

djelatnika. U financijskom dijelu izvješća navela je da su ostvareni prihodi za 2013. godinu iznosili 

4.016.411,00 kn, a ukupni rashodi 3.978.128,00 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 kako nije bilo rasprave izvješće je dao na glasovanje. 

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

za 2013. godinu je usvojeno jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika. 

 

Točka 6. 

Izvješće o radu s financijskim izvješćem Kninskog muzeja Knin za 2013. 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 kninske tvrđave. U svome 

izlaganju izvijestio je o prihodima i rashodima Kninskog muzeja u 2013. godini pojašnjavajući 

pojedine stavke te napomenuo da je u 2013. godini bilo zaposleno 29 osoba kroz mjere aktivne 

politike zapošljavanja - javni radovi. 

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 Nadomir Tadić-Šutra je pitao može li se učiniti više po pitanju kulturnog ljeta, 

kulturnih događanja i turizma u Kninu i na kninskog tvrđavi. 

Ravnatelj Jelić je rekao da kninsku tvrđavu tijekom godine posjeti oko 100.000 posjetitelja i 

da se radi na marketingu i promidžbi kako bi se taj broj povećao te da se kroz razne projekte i 

turističku zajednicu pokušava proširiti turistička ponuda. 

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

Izvješće o radu s financijskim izvješćem Kninskog muzeja Knin za 2013. godinu je usvojeno 

većinom glasova, 14 „za“ i 2 „suzdržana“ (Antunović i Majer) i sastavni je dio Zapisnika. 

. 

Točka 7. 

Izvješće o radu s financijskim izvješćem Pučkog otvorenog učilišta Knin za 2013. godinu 

 

 Predsjednik je pozvao ravnatelja Matu Milanovića da podnese izvješće. 

Ravnatelj Milanović se u svome izlaganju osvrnuo na obrazovne programe, naglasivši 

suradnju s tvornicom vijaka DIV i na projekte koji se financiraju sredstvima iz EU koji su se odvijali 

tijekom 2013. godine te je u izlaganju financijskog dijela izvješća ukratko izvijestio o prihodima i 

rashodima POU u 2013. godini.  
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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. 

Izvješće o radu s financijskim izvješćem Pučkog otvorenog učilišta Knin za 2013. godinu je 

usvojeno jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika. 

 

 

Točka 8. 

Izvješće o radu s financijskim izvješćem Javne vatrogasne postrojbe  

Grada Knina za 2013. godinu 

 

 Predsjednik je pozvao zapovjednika Mladena Jelića da podnese izvješće. 

Zapovjednik Jelić je rekao da je Vatrogasna postrojba tijekom 2013. godine imala 259 

intervencije i da postrojba broji 24 uposlenika 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 2013. 

godinu je usvojeno jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika. 

 

 

Točka 9. 

Izvješće o radu s financijskim izvješćem Narodne knjižnice Knin za 2013. godinu 

 

 Predsjednik je pozvao ravnateljicu  Korneliju Belak da podnese izvješće. 

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

knjižni fond od 51.619 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 2013. godinu je usvojeno 

jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika. 

 

 

Točka 10. 

Izvješće o radu s financijskim izvješćem Vijeća srpske nacionalne manjine  

Grada Knina za 2013. godinu 

 

 Predsjednik je umjesto tajnika Sanje Kosijer, koja je bila odsutna iz zdravstvenih razloga, 

pozvao potpredsjednicu Vijeća srpske nacionalne manjine (u nastavku teksta:VSNM) Radojku 

Manojlović da podnese izvješće. 

 Potpredsjednica VSNM Radojka Manojlović se na početku ispričala zbog naknadne dopune 

Izvješća VSNM i zahvala se predsjedniku Gradskog vijeća i vijećnicima što su istu prihvatili. U 

svome izlaganju ukratko je pojasnila ustroj, poslove i aktivnosti Vijeća te ukratko po stavkama 

podnijela izvješće o prihodima i rashodima Vijeća u 2013. godini.  

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 Nadomir Tadić-Šutra je u ime Kluba vijećnika HDZ-a prigovorio i tražio da se iz 

Izvješća izostave aktivnosti VSNM koje se ne odnose na kulturne i vjerske manifestacije i koje zbog 

dvojbenih političkih okolnosti mogu biti politički uvredljive za pripadnike hrvatskog naroda. Dodao 

je da  prigovor upućuje iz dobronamjernih razloga kako bi se prevladala povijest iz II. svjetskog rata 

i za dobrobit građana srpske nacionalne manjine te podsjetio na dosadašnji dobar međunacionalni 

suživot i suradnju. U prilog tome naveo je i podatak da je u proračunu Grada Knina u 2005. godini 

za VSNM planirano 40.000,00 kn, a 2013. godine 140.000,00 kn, dok je zakonska obveza samo 

45.800,00 kn.  
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Na kraju je rekao da će Klub vijećnika HDZ-a prihvatiti Izvješće samo pod uvjetom da će VSNM 

Gradskom vijeću dostaviti novo pisano Izvješće u kome će biti izostavljen sporni dio teksta.  

Potpredsjednica VSNM Radojka Manojlović je rekla da nije bila namjera nikoga vrijeđati ni 

po kom osnovu, da prihvaća prigovor i da će VSNM dostaviti Izvješće u kome će biti izostavljen 

sporni dio teksta.  

Kako nije bilo dalje rasprave predsjednik je Izvješće s traženim izmjenama dao na 

glasovanje. 

Izvješće o radu s financijskim izvješćem Vijeća srpske nacionalne manjine za 2013. godinu je 

usvojeno većinom glasova, 15 „za“ i 1 „suzdržan“ (Majer) i sastavni je dio Zapisnika. 

 

 

Točka 11. 

Prijedlog Izmjene II. Programa socijalnih davanja 

 na području Grada Knina za 2014. godinu 

 

Predsjednik je pozvao privremenog pročelnika Nenada Damjanovića da obrazloži prijedlog. 

Privremeni pročelnik Nenad Damjanović je ukratko pojasnio izmjenu pojedinih financijskih 

iznosa Programa i predložio prihvaćanje istog. 

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 Izmjena II. Programa socijalnih davanja na području Grada Knina 

za 2014. godinu donesena većinom glasova, 13 „za“ i  3 „suzdržana“ (Antunović, Majer i Požar) i 

sastavni je dio Zapisnika. 

 

 

Točka 12. 

Prijedlog Izmjene Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Knina  

s financijskim planom za 2014. godinu 

 

Predsjednik je pozvao privremenog pročelnika Nenada Damjanovića da obrazloži prijedlog. 

Privremeni pročelnik Nenad Damjanović je ukratko pojasnio izmjenu pojedinih financijskih 

iznosa Programa i predložio prihvaćanje istog.  

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 Izmjena Programa javnih potreba u kulturi na području Grada 

Knina s financijskim planom za 2014. godinu donesena većinom glasova, 13 „za“ i  3 „suzdržana“ 

(Antunović, Majer i Požar) i sastavni je dio Zapisnika. 

 

 

 

Točka 13. 

Prijedlog Izmjena  Programa javnih potreba u športu  

na području Grada Knina za 2014. godinu 

 

Predsjednik je pozvao privremenog pročelnika Nenada Damjanovića da obrazloži prijedlog. 

Privremeni pročelnik Nenad Damjanović je ukratko pojasnio izmjenu pojedinih financijskih 

iznosa Programa i predložio prihvaćanje istog. 

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 Izmjena Programa javnih potreba u športu na području Grada 

Knina za 2014. godinu donesena većinom glasova, 13 „za“ i  3 „suzdržana“ (Antunović, Majer i 

Požar) i sastavni je dio Zapisnika. 
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Točka 14. 

Prijedlog Izmjene  Programa javnih potreba u financiranju udruga civilnog društva  

na području Grada Knina za 2014. godinu 

 

Predsjednik je pozvao privremenog pročelnika Nenada Damjanovića da obrazloži prijedlog. 

Privremeni pročelnik Nenad Damjanović je ukratko pojasnio izmjenu pojedinih financijskih 

iznosa Programa i predložio prihvaćanje istog. 

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 Izmjena Programa javnih potreba u financiranju udruga civilnog 

društva na području Grada Knina za 2014. godinu donesena većinom glasova, 13 „za“ i 3 

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

 

 

Vijećnica Maja Deronja je napustila sjednicu – ostalo nazočno 15 vijećnika.  

  

 

Točka 15. 

Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Knina za 2014. godinu - Rebalans  

 

Predsjednik je pozvao privremenu pročelnicu Danijelu Merša da obrazlože prijedlog. 

Privremena 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. 

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

kako nije bilo rasprave prijedlog  je dao na usvajanje. 

Prijedlog je prihvaćen, te su Izmjene i dopune Proračuna Grada Knina za 2014. godinu – 

Rebalans, usvojene većinom glasova, 12 „za“, 1 „protiv“ (Antunović) i 2 „suzdržana“ (Požar i  

Majer) i sastavni su dio Zapisnika.   

 

Točka 16. 

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršenju Proračuna  

Grada Knina za 2014. godinu  

 

Predsjednik je pozvao privremenu pročelnicu Danijelu Merša da obrazlože prijedlog. 

Privremena 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 

2014. godinu donesena većinom glasova, 12 „za“, 1 „protiv“ (Antunović) i 2 „suzdržana“ (Požar i  

Majer) i sastavni su dio Zapisnika.   

 

Točka 17. 

Prijedlog Odluke o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Knina 

 

Predsjednik je pozvao privremenog pročelnika Nenada Damjanovića da obrazloži prijedlog. 

Privremeni pročelnik Nenad Damjanović je naveo pravni temelj i razlog donošenja 

predložene odluke.  

  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 osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova 

Grada Knina donesena jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika. 
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Točka 18. 

Prijedlog Odluke o zabrani konzumiranja alkoholnih pića maloljetnim osobama  

na javnim mjestima na području Grada Knina 

 

Predsjednik je pozvao privremenog pročelnika Nenada Damjanovića da obrazloži prijedlog. 

Privremeni pročelnik Nenad Damjanović je naveo pravni temelj i razlog donošenja 

predložene odluke te dodao da je o predmetu odluke raspravljalo i Vijeće za komunalnu prevenciju i 

podržalo donošenje iste. 

  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 zabrani konzumiranja alkoholnih pića maloljetnim 

osobama na javnim mjestima na području Grada Knina donesena većinom glasova, 13 „za“ i 2 

„suzdržana“ (Ilić i  Majer) i sastavni su dio Zapisnika.   

 

 

Točka 19. 

Prijedlog Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece  

u Dječji vrtić „Cvrčak“ Knin za radnu 2014./2015. godinu 

 

Predsjednik je pozvao privremenog pročelnika Nenada Damjanovića da obrazloži prijedlog. 

Privremeni pročelnik Nenad Damjanović je pojasnivši pravni temelje za donošenje odluke 

ukratko obrazložio prijedlog. 

  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 2014./2015. godinu donesena većinom glasova, 14 „za“ i 1 „suzdržan“ 

(Antunović) i sastavni su dio Zapisnika 

 

 

Točka 20. 

Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti 

održavanja javne rasvjete na području Grada Knina 

 

Predsjednik je pozvao zamjenika gradonačelnice Slavena Ivića da obrazloži prijedlog. 

Zamjenik gradonačelnice Slaven Ivić je rekao da je Povjerenstvo za provedbu postupka 

javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Grada 

Knina zapisnički utvrdilo da je na raspisani javni natječaj pristigla jedna pravovremena i uredna 

ponuda od trgovačkog društva PECTUS d.o.o. iz Perkovića, s ponuđenom cijenom za obavljanje 

predmetne djelatnosti u iznosu od 298.367,50 kn s PDV-om te predložio prihvaćanje prijedloga.  

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

propise nemaju primjedbi na prijedlog te je otvorio raspravu.  

Vijećnik Ninoslav Majer je tražio komentar zbog samo jedne pristigle ponude i pitao tko je 

vlasnik navedenog trgovačkog društva.  

Zamjenik gradonačelnice Slaven Ivić je rekao da je javni natječaj bio objavljen u tisku 

„Slobodna Dalmacija“, na službenoj internet stranici Grada Knina i na oglasnoj ploči Grada Knina te 

dodao da ne zna tko je vlasnik navedenog trgovačkog društva.  

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

Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne 

djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Grada Knina donesena većinom glasova, 12 „za“, 1 

„protiv“ (Majer)  i 2 „suzdržana“ (Antunović i Požar) i sastavni je dio Zapisnika. 
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Točka 21. 

Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora  

u vlasništvu Grada Knina 

 

Predsjednik je pozvao zamjenika gradonačelnice Nikolu Blaževića da obrazloži prijedlog. 

Zamjenik gradonačelnice Nikola Blažević je pojasnio izmjene Odluke o zakupu i 

kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Knina koje su se odnosile na brisanje  stavaka 4. 

i 5. u članku 8. te izmjenu točke 7. u stavku 2. članka 25. te dodao da je cilj donošenja ove odluke  

stvaranje povoljnije poduzetničke klime.   

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

proračun nemaju primjedbi na predloženu odluku te kako rasprave nije bilo prijedlog je dao na 

glasovanje.  

Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o izmjenama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog 

prostora u vlasništvu Grada Knina donesena većinom glasova, 12 „za“ i 3 „suzdržana“ (Antunović,  

Majer i Požar) i sastavni je dio Zapisnika. 

 

 

Točka 22. 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini zakupnine  

za poslovne prostore Grada Knina 

 

Predsjednik je pozvao zamjenika gradonačelnice Nikolu Blaževića da obrazloži prijedlog. 

Zamjenik gradonačelnice Nikola Blažević je također u cilju stvaranja povoljnije 

poduzetničke klime predložio sniženje cijena zakupa za 30% u odnosu na dosadašnje cijene dodavši 

da smatra da navedeno sniženje cijena neće dovesti do smanjenja prihoda Grada već da će isto biti 

poticaj za zakup poslovnih prostora. Sukladno odredbi članka 59. stavka 3. Poslovnika Gradskog 

vijeća Grada Knina zamjenik gradonačelnice je umjesto predložene dopune članka 5. sa stavkom 2. 

predložio dopunu navedenog članka sa stavcima 2. i 3. te pročitao iste i obrazložio prijedlog.  

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

proračun nemaju primjedbi na predloženu odluku te kako rasprave nije bilo prijedlog je dao na 

glasovanje.  

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

poslovne prostore Grada Knina donesena većinom glasova, 12 „za“ i 3 „suzdržana“ (Antunović,  

Majer i Požar) i sastavni je dio Zapisnika. 

 

 

   Točka 23. 

Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Grada Knina za kratkoročno zaduživanje   

Pučkog otvorenog učilišta Knin 

 

Predsjednik je pozvao privremenu pročelnicu Danijelu Merša da obrazlože prijedlog. 

Privremena pročelnica Danijela Merša je na temelju pisanog zahtjeva POU Knin, a za 

potrebe dovršetka provedbe projekta „Poboljšanje pristupa tržišta rada ugroženih skupina“,  

pojasnila i predložila davanje suglasnosti za kratkoročno zaduženje kod Socijate Generale – Splitske 

banke d.d. u iznosu od 200.000,00 kn na rok od 12 mjeseci.  

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 Zaključak o davanju suglasnosti Grada Knina za kratkoročno 

zaduživanje Pučkog otvorenog učilišta Knin donesen većinom glasova, 13 „za“ i 2 „suzdržana“ 

(Antunović i  Majer) i sastavni je dio Zapisnika. 
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   Točka 24. 

Vijećnička pitanja 

 

Predsjednik je pozvao vijećnike da postave svoja pitanja. 

 

 Vijećnik Robert Marić je gradonačelnicu pitao je li stigao nalaz upravne inspekcije i ako jeste  

tražio je pojašnjenje u vezi istoga.  

 

U ime gradonačelnice njen zamjenik Nikola Blažević je rekao da je na dobiveni Zapisnik o 

neposrednom inspekcijskom nadzoru Upravne inspekcije Ministarstva uprave Grad Knin 

pravodobno uputio prigovor i da očekuje odgovor na isti, nakon čega će biti izvršene mjere koje 

naloži Ministarstvo uprave. Rekao je da od Ministarstva uprave nisu naložene nikakve zabrane, 

da nema primjedbi na raspored službenika i namještenika u odnosu na stručnu spremu 

raspoređenih službenika i namještenika, da se naložene mjere odnose na određene nepravilnosti i 

nomotehničke propuste učinjene kod izrade pojedinih akata te da će Grad, ukoliko se ne usvoji 

prigovor na Zapisnik, donijeti novi pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela i nova rješenja o 

rasporedu službenika i namještenika u naloženom roku. Naglasio je da je Upravna inspekcija, 

sukladno njihovim zakonskom ovlastima, stručno i profesionalno obavila svoj posao i da Grad 

nema primjedbi na njihov rad, osim na dio mjera iz Zapisnika na koje je upućen prigovor te se 

još jednom zahvalio Upravnoj inspekciji na korektnosti prilikom obavljanja nadzora. Još je 

naveo da će se prilikom moguće izrade novog pravilnika voditi računa i o kvantitativnim i o 

kvalitativnim elementima na koje je ukazala Upravna inspekcija te će se u tom smislu svakako 

ispitati potreba ovolikog broja zaposlenih.  

 

 Vijećnik Mirko Antunović je od gradonačelnice tražio presliku cjelovitog nalaza upravne 

inspekcije, a zamjenik gradonačelnice Nikola Blažević je rekao da će vijećniku isti biti 

dostavljen.  

 

 

 Vijećnik Ratko Vujnović je gradonačelnici postavio pitanje u vezi raspisivanja natječaja za 

koncesiju za održavanje cesta te u vezi sanacije cesta.  

 

 

Gradonačelnica je rekla da se očekuje objava javnog natječaja i da bi se nakon obavljenog 

postupka trebao odabrati koncesionar.  

U vezi sanacije cesta gradonačelnica je rekla da je svjesna stanja nerazvrstanih cesta i 

prometnica. Podsjetila je da MORH-a od 1. ožujka ove godine Gradu više ne plaća komunalnu 

naknadu, koja je na godišnjoj razini iznosila oko 500.000 kn te dodala da ukoliko Republika 

Hrvatska, sukladno Zakonu o strateškim investicijama, tako postupi sa svim drugim institucijama 

kojima je osnivač i vlasnik, da doći će do smanjenja stavke iz koje se financira javna rasvjeta, 

kanalizacija, vodovod i dr. Napomenula da je Grad uputio prigovor MORH-u u vezi istog i da 

očekuje odgovor, da se također vodi rasprava na nacionalnoj razini kroz Udrugu gradova u 

pokušaju vraćanja izgubljene naknade te dodala da zbog smanjenja predviđenih sredstava neće 

biti povećanja iznosa komunalne naknade prema građanima.  

 

 

Sjednica je  završena u 18.11 sati.   

 

 

 

     ZAPISNIK VODILA                      PREDSJEDNIK 

        Tatjana Plavčić                 Marinko Tokmakčija 

 

 

 


