
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE 

KLASA: 021-05/16-01/10 

URBROJ: 2182/10-01-16-2 

Knin, 21. listopada 2016. godine  

 

 

 

Z A P I S N I K  

s 32. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina 

 

 

 

 Sjednica je održana 21. listopada 2016. godine (petak), s početkom u 12.00 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. Josip Bebek, 

3. Maja Deronja,  

4. Jovanka Ilić, 

5. Jovo Jankelić, 

6. Miran Marelja,  

7. Robert Marić,  

8. Dragan Matić, 

9. Vedrana Požar, 

10. Katarina Požar, 

11. Nadomir Tadić Šutra 

12. Marinko Tokmakčija,  

13. Ivan Uzun, 

14. Ratko Vujnović.

 

Na sjednici iz opravdanih razloga nisu bila nazočni vijećnica Rada Manojlović i vijećnici 

Oliver Ojdanić i Ninoslav Majer.  

Predsjednik je utvrdio da je na sjednici od ukupno 17 nazočno 14 vijećnika te da Vijeće 

ima kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje odluka. 

 

 

Usvajanje zapisnika 

 

Na zapisnik s 31. sjednice Gradskog vijeća nije bilo primjedbi te je isti usvojen 

jednoglasno. 

 

 

Utvrđivanje dnevnog reda 

 

 

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

usvojen sljedeći: 
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D N E V N I      R E D 

 

1. Prijedlog Odluke o  izmjeni i dopuni Odluke o  koeficijentima za obračun plaće 

službenika i namještenika 

(Izvjestitelj: zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Knina Nikola Blažević) 

2. Vijećnička pitanja 

 

 

 

 

Točka 1. 

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o  koeficijentima  

za obračun plaće službenika i namještenika 

 

 

Zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Knina Nikola Blažević  je kao razlog 

sazivanja hitne sjednice naveo pravomoćnu sudsku presudu za čije je izvršenje Gradu Kninu kao 

tuženiku određen rok od 8 dana pod prijetnjom ovrhe. U nastavku je pojasnio da je u cilju 

izvršenja presude odnosno stvaranja uvjeta za raspoređivanje tužitelja na odgovarajuće radno 

mjesto izvršena izmjena Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Knina i da su 

sistematizirana dva radna mjesta te da je također potrebno izvršiti izmjenu Odluke o koeficijentima 

za obračun plaće službenika i namještenika kako bi nadležni pročelnik upravnog tijela mogao 

donijeti rješenje o rasporedu. Predložio je da Gradsko vijeće prihvati prijedlog Odluke kojom je za 

sistematizirana radna mjesta predviđen koeficijent „2,40“  te  je napomenuo da je Sindikat 

državnih i lokalnih službenika i namještenika, Sindikalna podružnica Knin, prethodno dao 

pozitivno mišljenje za predloženu Odluku. 

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

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

Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun 

plaće službenika i namještenika donesena jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika. 

 

 

 

Točka 2. 

Vijećnička pitanja 

 

Vijećničkih pitanja nije bilo. 

 

 

 

  

Sjednica je završena u 12.06. sati.  

 

 

 

 

             ZAPISNIK VODILA                       PREDSJEDNIK 

                 Tatjana Plavčić                                                                 Marinko Tokmakčija 


