
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE 

KLASA: 021-05/16-01/12 

URBROJ: 2182/10-01-16-2 

Knin, 12. prosinca 2016. godine  

 

 

 

 

Z A P I S N I K  

s 34. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina 

 

 

 

 Sjednica je održana 12. prosinca 2016. godine (ponedjeljak), s početkom u 15.00 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. Josip Bebek, 

2. Maja Deronja,  

3. Jovanka Ilić, 

4. Jovo Jankelić, 

5. Rada Manojlović,  

6. Miran Marelja,  

7. Robert Marić,  

8. Dragan Matić, 

9. Oliver Ojdanić,  

10. Vedrana Požar, 

11. Katarina Požar, 

12. Nadomir Tadić Šutra 

13. Marinko Tokmakčija,  

14. Ivan Uzun, 

15. Ratko Vujnović.

 

 

Na sjednici iz opravdanih razloga nisu bila nazočni vijećnici Mirko Antunović i Ninoslav 

Majer.  

Predsjednik je utvrdio da je na sjednici od ukupno 17 nazočno 15 vijećnika te da Vijeće 

ima kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje odluka. 

 

 

Usvajanje zapisnika 

 

Na zapisnik s 33. sjednice Gradskog vijeća nije bilo primjedbi te je isti usvojen 

jednoglasno. 
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Zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Knina Nikola Blažević  je rekao da je 

projekt studentskog doma priveden kraju i da je od strane nadležnog ministarstva zbog tehničkih 

razloga tek krajem prošlog tjedna dobivena uporabna dozvola za studentski dom te da su zakazani 

termini otvaranja istog, a da je prethodno potrebno izvršiti  postupak prijenosa prava građenja u 

korist Veleučilišta „Marko Marulić“ u Kninu. Na kraju je dodao da su sve to razlozi sazivanja 

hitne sjednice, nakon čega su vijećnici jednoglasno prihvatili donošenje prijedloga po hitnom 

postupku.  

 

Nadalje, zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Knina Nikola Blažević  je 

rekao da je prijedlogom Odluke o prijenosu prava građenja na „čest. zem. 111/3 KO Knin“ u korist 

Veleučilišta „Marko Marulić“ u Kninu definiran postupak prijenosa prava građenja na predmetnoj 

nekretnini, budući su radovi na uređenju Studentskog doma u potpunosti završeni te da će 

Veleučilište s istim krajnje raspolagati i upravljati.  Sukladno odredbama  Poslovnika Gradskog 

vijeća Grada Knina predložio je amandman kojim je izvršena izmjena točke VI. Odluke radi 

ekonomičnosti i kako bi se Odlukom definirali svi elementi bitni za konačnu primopredaju 

Studentskog doma te  opreme, namještaja i audio-video opreme, kao i sustava video nadzora i 

protuprovalne zaštite za Studentski dom, na upravljanje Veleučilištu.   

Amandman na prijedlog Odluke o prijenosu prava građenja na „čest. zem. 111/3 KO Knin“ 

u korist Veleučilišta „Marko Marulić“ u Kninu je jednoglasno usvojen.  

 

 

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. Prijedlog Odluke o  prijenosu prava građenja na „čest. zem. 111/3 KO Knin“ u korist 

Veleučilišta „Marko Marulić“ u Kninu 

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

2. Prijedlog Odluke o  osnivanju Poduzetničke zone „Oćestovo“ 

(Izvjestitelj: službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika Ivica Brčina) 

3. Vijećnička pitanja 

 

 

 

Točka 1. 

Prijedlog Odluke o  prijenosu prava građenja na „čest. zem. 111/3 KO Knin“  

u korist Veleučilišta „Marko Marulić“ u Kninu 

 

 

Zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Knina Nikola Blažević  je rekao da je 

dugogodišnji projekt otvaranja studentskog doma u Kninu priveden kraju i da će u zgradu istoga 

preseliti i Narodna knjižnica te da je donošenje predmetne odluke preduvjet za primopredaju prava 

građenja u korist Veleučilišta kao i opreme, namještaja te opreme za sustav video nadzora i sustava 

protupožarne zaštite.  Izrazio je nadu da će prvi studenti u dom useliti u ožujku naredne godine te 

je predložio vijećnicima da usvoje predloženu odluku s amandmanom kao sastavnim dijelom iste.  

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 i amandman na prijedlog su prihvaćeni  te je Odluka o  prijenosu prava građenja 

na „čest. zem. 111/3 KO Knin“ u korist Veleučilišta „Marko Marulić“ u Kninu donesena 

jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika. 
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Točka 2. 

Prijedlog Odluke o  osnivanju Poduzetničke zone „Oćestovo“ 

 

Službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika Ivica Brčina je naveo pravni temelj za 

donošenje predložene Odluke te je pojasnio lokaciju Poduzetničke zone „Oćestovo“ i površinu 

koju bi ista obuhvaćala, a koja bi iznosila oko 45 hektara. Dodao je da je planirano da se u jednom 

manjem dijelu poduzetničke zone grade solarne elektrane za proizvodnju električne energije iz 

obnovljivih izvora, a da je veći dio zone predviđen za sadržaj gospodarske namjene. Predložio je 

usvajanje prijedloga u cilju  stvaranja mogućnosti za ulaganja, kreiranje povoljne poduzetničke 

klime u okruženju, poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva, otvaranje novih radnih 

mjesta te ukupan razvoj lokalne zajednice i regije. 

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 Poduzetničke zone „Oćestovo“ donesena 

jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika. 

 

 

Točka 3. 

Vijećnička pitanja 

 

Vijećnica Vedrana Požar je pitala što Grad poduzima u vezi rješavanja problema 

vodopskrbe u naselju Oćestovo.   

Zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Knina Nikola Blažević  je odgovorio 

da Grad Knin trenutno nema kapaciteta za sustavno rješenje problema vodoopskrbe naselja 

Oćestovo, kao ni drugih naselja na području grada Knina koja također imaju isti problem, a da će 

se u narednom periodu nastojati napraviti projektna dokumentacija i utvrditi potrebna sredstva te 

kroz prijavljivanje na projekte fondova EU pokušati riješiti navedeni problem.   

 

 

 

  

Sjednica je završena u 15.20 sati.  

 

 

 

 

 

             ZAPISNIK VODILA                       PREDSJEDNIK 

                 Tatjana Plavčić                                                                 Marinko Tokmakčija 


