
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE 

KLASA: 021-05/17-01/2 

URBROJ: 2182/10-01-17-2 

Knin, 5. travnja 2017. godine  

 

 

 

Z A P I S N I K  

s 37. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina 

 

 

 

 Sjednica je održana 5. travnja 2017. godine (srijeda), s početkom u 14.00 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. Marinko Tokmakčija,  

13. Ivan Uzun, 

14. Ratko Vujnović.

 

Na sjednici, iz opravdanih razloga, nisu bili nazočni vijećnici:  Mirko Antunović, Ninoslav 

Majer i   Nadomir Tadić Šutra. 

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 36. sjednice Gradskog vijeća nije bilo primjedbi te je isti jednoglasno 

usvojen. 

 

 

Utvrđivanje dnevnog reda 

 

Prijedlog predsjednika za dopunu dnevnog reda s jednom točkom i to: Prijedlog Odluke o 

izradi ciljanih izmjena i dopuna (IV) Generalnog urbanističkog plana Grada Knina, koja bi bila 

točka 26. dnevnog reda, a dotadašnja predložena točka 26. „Vijećnička pitanja“,  bi postala točka 

27.,  usvojen je jednoglasno. Predsjednik je također izvijestio vijećnike da je predlagatelj dostavio 
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pisani amandman s obrazloženjem na Prijedlog Odluke o prihvaćanju Intervencijskog plana grada 

Knina i Sporazuma o provedbi Intervencijskog plana grada Knina. 

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

usvojen sljedeći: 

 

D N E V N I      R E D 

 

1. Izvješće o radu s financijskim izvješćem Kninskog muzeja Knin za 2016. godinu  

(Izvjestitelj: ravnatelj Zvonimir Jelić) 

2. Izvješće o radu s financijskim izvješćem Pučkog otvorenog učilišta Knin za 2016. godinu 
(Izvjestitelj: ravnatelj Mato Milanović) 

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

2016. godinu 

(Izvjestitelj: zapovjednik Mladen Jelić) 

4. Izvješće o odgojno-obrazovnom radu s financijskim izvješćem Dječjeg vrtića    

,,Cvrčak''  Knin za 2016. godinu 

(Izvjestiteljica: ravnateljica Anita Ercegovac) 

5. Izvješće o radu s financijskim izvješćem Narodne knjižnice Knin za 2016. godinu  

(Izvjestiteljica: ravnateljica  Kornelija Belak) 

6. Izvješće o radu i financijsko izvješće Vijeća srpske nacionalne manjine Grada   

Knina za 2016. godinu 

(Izvjestitelj: predsjednik Vijeća Gojko Rašković) 

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

gradu Kninu za 2016. godinu 

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

8. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u gradu Kninu za 

2016. godinu 

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

9. Izvješće o izvršenju Programa socijalnih davanja na području grada Knina za 2016.  

(Izvjestiteljica: službenica ovlaštena za obavljanje poslova pročelnice Danijela Ognjenović Lošić) 

10. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području grada Knina s 

financijskim planom za 2016. godinu 

      (Izvjestiteljica: službenica ovlaštena za obavljanje poslova pročelnice Danijela Ognjenović Lošić) 

11. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području grada Knina za 2016.  

      (Izvjestiteljica: službenica ovlaštena za obavljanje poslova pročelnice Danijela Ognjenović Lošić) 

12. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u financiranju udruga civilnog društva na 

području grada Knina za 2016. godinu 

      (Izvjestiteljica: službenica ovlaštena za obavljanje poslova pročelnice Danijela Ognjenović Lošić) 

13. Izvješće o radu  Pododsjeka za komunalno redarstvo u 2016. godini  

(Izvjestitelj: voditelj Pododsjeka za komunalno redarstvo Jure Zečević) 

14. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom grada Knina u 2016. godini  
(Izvjestitelj: službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika Ivica Brčina) 

15. Izvješće o izvršenju proračuna Grada Knina za 2016. godinu 

(Izvjestiteljica: pročelnica Danijela Merša) 

16. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Knina za razdoblje srpanj-prosinac 2016. godine 

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

17. Prijedlog Izmjene i dopune Programa socijalnih davanja na području grada Knina za 

2017. godinu 

       (Izvjestiteljica: službenica ovlaštena za obavljanje poslova pročelnice Danijela Ognjenović Lošić) 

18. Prijedlog Izmjena i dopuna proračuna Grada Knina za 2017. godinu – Rebalans  

(Izvjestiteljica: pročelnica Danijela Merša) 

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

Knin za radnu 2017./2018. godinu 

      (Izvjestiteljica: službenica ovlaštena za obavljanje poslova pročelnice Danijela Ognjenović Lošić) 
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20. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za pokretanje postupka nabave raznih 

prehrambenih namirnica za potrebe Dječjeg vrtića ''Cvrčak'' Knin za 2017. godinu 

      (Izvjestiteljica: službenica ovlaštena za obavljanje poslova pročelnice Danijela Ognjenović Lošić) 

21. Prijedlog Odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana 

uređenja „Istočno od gospodarske zone Lužine u Kninu“ 

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

22. Prijedlog Odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana 

uređenja „Gospodarske zone (K2) i zone mješovite namjene (M2) Marića bare“ u Kninu 

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

23. Prijedlog Odluke o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Knin 

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

24. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na 

području grada Knina 

 (Izvjestitelj: zamjenik gradonačelnika Slaven Ivić) 

25. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Intervencijskog plana grada Knina i Sporazuma o 

provedbi Intervencijskog plana grada Knina 

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

26. Prijedlog Odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna (IV) Generalnog urbanističkog 

plana Grada Knina 

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

27. Vijećnička pitanja 

 

 

 

Točka 1. 

Izvješće o radu s financijskim izvješćem Kninskog muzeja Knin za 2016. godinu 

 

Ravnatelj muzeja Zvonimir Jelić je podnio izvješće ukratko osvrnuvši se na rad muzeja 

tijekom 2016. godine te  je izvijestio o prihodima i rashodima Kninskog muzeja. 

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

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

Izvješće o radu s financijskim izvješćem Kninskog muzeja Knin za 2016. godinu 

prihvaćeno je jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika. 

 

 

Točka 2. 

Izvješće o radu s financijskim izvješćem Pučkog otvorenog učilišta Knin za 2016. godinu 

 

Ravnatelj POU Mato Milanović se u svome izvješću osvrnuo na obrazovne programe i 

projekte koji su se odvijali tijekom  2016. godine te je ukratko pojasnio financijski dio izvješća. 

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

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

Izvješće o radu s financijskim izvješćem Pučkog otvorenog učilišta Knin za 2016. godinu 

prihvaćeno je jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika. 

 

 

Točka 3. 

Izvješće o radu s financijskim izvješćem Javne vatrogasne postrojbe Grada Knina  

za 2016. godinu 

 

Zapovjednik JVP Mladen Jelić se u svome izlaganju ukratko osvrnuo na obavljene 

intervencije Vatrogasne postrojbe tijekom 2016. godine te je pojasnio financijski dio izvješća.  

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

proračun nisu imali primjedbi na Izvješće te kako nije bilo rasprave isto je dao na glasovanje. 
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Izvješće o radu s financijskim izvješćem Javne vatrogasne postrojbe Grada Knina za 2016. 

godinu prihvaćeno je jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika. 

 

 

Točka 4. 

Izvješće o odgojno-obrazovnom radu s financijskim izvješćem  

Dječjeg vrtića ,,Cvrčak''  Knin za 2016. godinu 

 

Ravnateljica vrtića Anita Ercegovac je izvijestila o radu vrtića po verificiranim 

programima, broju djece koja su boravila u vrtiću te o djelatnicima koji skrbe o njima. U 

financijskom dijelu izvješća pojasnila je ostvarene prihode i rashode za 2016. godinu. 

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

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

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

Knin za 2016. godinu prihvaćeno je jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika. 

 

 

Točka 5. 

Izvješće o radu s financijskim izvješćem Narodne knjižnice Knin za 2016. godinu 

 

Ravnateljica knjižnice Kornelija Belak je ukratko obrazložila izvješće osvrnuvši se na 

djelatnost knjižnice, knjižni fond i na ostale aktivnosti koje su obavljali djelatnici knjižnice u 2016. 

godini te je ukratko pojasnila financijski dio izvješća.  

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

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

Izvješće o radu s financijskim izvješćem Narodne knjižnice Knin za 2016. godinu 

prihvaćeno je jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika. 

 

 

Točka 6. 

Izvješće o radu i financijsko izvješće Vijeća srpske nacionalne manjine  

grada Knina za 2016. godinu 

 

 Predsjednik Vijeća srpske nacionalne manjine grada Knina Gojko Rašković je ukratko 

izvijestio o radu Vijeća u 2016. godini te je pojasnio financijski dio izvješća.  

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

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

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

2016. godinu prihvaćeno je jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika. 

 

 

Točka 7. 

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  

u gradu Kninu za 2016. godinu 

 

Službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika Ivica Brčina je ukratko obrazloživši 

Izvješće napomenuo da je Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u gradu 

Kninu za 2016. godinu realiziran u iznosu od  99,76 % od planiranih 850.750,00 kuna.    

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

proračun nisu imali 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 2016. godinu prihvaćeno je jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika. 
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Točka 8. 

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture 

 u gradu Kninu za 2016. godinu 

 

Službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika Ivica Brčina je ukratko obrazloživši 

Izvješće napomenuo da je Program održavanja komunalne infrastrukture u gradu Kninu za 2016. 

godinu realiziran u iznosu od  99 % od planiranih 2.444.993,13 kuna. 

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

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

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u gradu Kninu za 2016. 

godinu prihvaćeno je jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika. 

 

 

Točka 9. 

Izvješće o izvršenju Programa socijalnih davanja  

na području grada Knina za 2016. godinu 

 

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

za realizaciju Programa socijalnih davanja na području grada Knina za 2016. godinu ukupno bilo 

planirano 1.445.000,00 kuna, a da je realizirano 76 % navedenog iznosa te je ukratko naveo i 

pojasnio realizirane programske aktivnosti, napomenuvši da su isplaćene i sve zaostale stipendije i 

školarine  iz prethodnih 2014. i 2015. godine.    

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

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

Izvješće o izvršenju Programa socijalnih davanja na području grada Knina za 2016. godinu 

prihvaćeno je jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika. 

 

 

Točka 10. 

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području grada Knina s 

financijskim planom za 2016. godinu 

 

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

za realizaciju Programa javnih potreba u kulturi na području grada Knina za 2015. godinu bilo 

planirano 1.325.000,00 kuna, a da je realizirano 96,01 % planiranog iznosa za ispunjavanje obveza 

na području kulture. 

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

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

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području grada Knina s 

financijskim planom za 2016. godinu prihvaćeno je jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika. 

 

Točka 11. 

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu  

na području grada Knina za 2016. godinu 

 

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

za realizaciju Programa javnih potreba u sportu na području grada Knina za 2016. godinu bilo 

planirano 380.000,00 kuna, a da je realizirano 366.100,00 kuna odnosno 96,34 % te je ukratko 

naveo realizirane programske aktivnosti. 

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

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

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području grada Knina  za 2016. 

godinu prihvaćeno je jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika. 
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Točka 12. 

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u financiranju udruga civilnog društva  

na području grada Knina za 2016. godinu 

 

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

za realizaciju Programa javnih potreba u financiranju udruga civilnog društva na području grada 

Knina za 2016. godinu bilo planirano 415.000,00 kuna, a da je realizirano 405.500,00 kuna 

odnosno 97,59 %  te je ukratko naveo realizirane programske aktivnosti. 

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

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

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u financiranju udruga civilnog društva na 

području grada Knina za 2016. godinu prihvaćeno je jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika. 

 

 

Točka 13. 

Izvješće o radu  Pododsjeka za komunalno redarstvo u 2016. godini 

 

 Voditelj Pododsjeka za komunalno redarstvo Jure Zečević je rekao da su u Izvješću 

navedeni stalni i povremeni poslovi koji su obavljani u redovnom radu od strane komunalnih 

redara tijekom 2016. godine te mjere za unaprjeđenje komunalnog reda i prometa.  

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

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

Izvješće o radu Pododsjeka za komunalno redarstvo u 2016. godini prihvaćeno je 

jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika. 

 

 

Točka 14. 

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom grada Knina u 2016. godini 
 

Službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika Ivica Brčina je ukratko pojasnio 

provedbu Plana i radnji koje su vršene u odnosu na gospodarenje otpadom tijekom 2016. godine te 

je naveo mjere koje su poduzete za smanjivanje i sprječavanje  nastanka otpada na području grada 

Knina. 

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

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

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom grada Knina u 2016. godini prihvaćeno je 

jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika. 

 

Točka 15. 

Izvješće o izvršenju proračuna Grada Knina za 2016. godinu 

 

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

u 2016. godini ostvareni prihodi i primici u iznosu od 44.831.403,78 kuna tj. 77,19% od 

planiranog, rashodi i izdaci u iznosu od 38.369.660,88 kuna tj. 83,26% od planiranog  te da je 

ostvaren višak prohoda i primitaka u iznosu od 6.461.742,90 kuna. Dodao je  da je u 2015. godini   

dug Grada iznosio 11.996.770,00 kuna, a da je krajem 2016. godine dug Grad Knina iznosio oko 

5,5 milijuna kuna. U nastavku je zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Knina po 

stavkama pojasnio ostvarene prihode te na što su se odnosili rashodi i izdaci po upravnim tijelima 

Grada Knina.     

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

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

Izvješće o izvršenju proračuna Grada Knina za 2016. godinu prihvaćeno je jednoglasno i 

sastavni je dio Zapisnika. 
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Točka 16. 

Izvješće o radu gradonačelnika Grada Knina za razdoblje srpanj-prosinac 2016. godine 

 

Zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Knina Nikola Blažević je podnoseći 

izvješće naveo najvažnije aktivnosti koje su obavljala tri upravna odjela Grada Knina te 

infrastrukturne projekte koji su se odvijali u razdoblju srpanj - prosinac 2016. godine. Posebno se 

osvrnuo na aktivnosti i projekte koji su se odnosili na opremanje studentskog doma i priključenje 

doma na komunalnu infrastrukturu te primopredaja istog Veleučilištu „Mako Marulić“ u Kninu, 

opremanje gradske knjižnice, uređenje šetališta Hrvoja Požara, obilježavanje 21. obljetnice VRA 

„Oluja“, isplatu regresa zaposlenicima, IPA projekt te Intervencijski plan Grada Knina. 

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

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

Izvješće o radu gradonačelnika Grada Knina za razdoblje srpanj-prosinac 2016. godine 

prihvaćeno je jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika. 

 

 

Točka 17. 

Prijedlog Izmjene i dopune Programa socijalnih davanja  

na području grada Knina za 2017. godinu 

 

Službenica ovlaštena za obavljanje poslova pročelnice Danijela Ognjenović Lošić je rekla 

da je temeljem Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju jedinica lokalne samouprave dužna 

za djecu, koja ne pohađaju redovito vrtić osigurati prijevoz do najbližeg dječjeg vrtića ili osnovne 

škole koja izvodi program predškole, ako se ne radi o udaljenosti većoj od 20 kilometara u odnosu 

na mjesto stanovanja djeteta. Dodala je da se ukazala potreba da Grad Knin, sukladno navedenoj 

zakonskoj odredbi,  osigura sredstva i prijevoz za dvoje djece s područja Strmice i jednog djeteta s 

šireg područja grada i da je to razlog što se dosadašnji ukupni iznos sredstava predviđen ovim 

Programom s 1.243.000,00 kuna povećao na 1.257.000,00 kuna. 

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

proračun nisu imali primjedbi na prijedlog te kako nije bilo rasprave isti je dao na glasovanje. 

Prijedlog je prihvaćen te je Izmjena i dopuna Programa socijalnih davanja na području 

grada Knina za 2017. godinu jednoglasno donesena i sastavni je dio Zapisnika. 

 

 

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

financije i proračun razmotrili i raspravili o točki kojom je dopunjen dnevni reda te dostavljenom 

amandmanu predlagatelja.  

Sjednica je nastavljena u 18.00 sati. 

 

 

Točka 18. 

Prijedlog Izmjena i dopuna proračuna Grada Knina za 2017. godinu – Rebalans 

 

Pročelnica Danijela Merša je kao osnovne razloge predlaganja ovog rebalansa navela 

usklađivanje proračuna s novim zakonskim odredbama, usklađivanje zbog smanjenja prihoda iz 

državnog proračuna i usklađivanje zbog smanjenja duga Grada Knina. Rekla je da su predloženim 

izmjenama i dopunama planirani prihodi smanjeni za 84.534,00 kuna i da sada iznose 

67,225.363,00 kuna, a da su rashodi uvećani za 428,408,00 kuna te da iznose 61,738.305,00 kuna. 

U nastavku je ukratko pojasnila stavke koje su se mijenjale ovim rebalansom. 

Predsjednik je konstatirao da Odbor za financije i proračun nije imao primjedbi na prijedlog 

te kako nije bilo rasprave isti je dao na glasovanje. 

Prijedlog je prihvaćen te su Izmjene i dopune proračuna Grada Knina za 2017. godinu – 

Rebalans  jednoglasno donesene i sastavni su dio Zapisnika. 
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Točka 19. 

Prijedlog Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u  

Dječji vrtić „Cvrčak“ Knin za radnu 2017./2018. godinu 

 

Službenica ovlaštena za obavljanje poslova pročelnice Danijela Ognjenović Lošić je navela 

pravni temelj za donošenje odluke te je pojasnila kriterije o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu 

djece u Dječji vrtić “Cvrčak“ Knin za radnu 2017./2018. godinu. 

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

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

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

vrtić „Cvrčak“ Knin za radnu 2017./2018. godinu jednoglasno donesena i sastavni je dio 

Zapisnika. 

 

Točka 20. 

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za pokretanje postupka nabave raznih 

prehrambenih namirnica za potrebe Dječjeg vrtića ''Cvrčak'' Knin za 2017. godinu 

 

Službenica ovlaštena za obavljanje poslova pročelnice Danijela Ognjenović Lošić je navela 

i obrazložila pravni temelj za donošenje odluke te je predložila Gradskom vijeću da da suglasnost 

za pokretanje postupka nabave raznih prehrambenih namirnica za potrebe Dječjeg vrtića ''Cvrčak'' 

Knin za 2017. godinu. 

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

proračun nisu imali primjedbi na prijedlog te kako nije bilo rasprave isti je dao na glasovanje. 

Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupka nabave 

raznih prehrambenih namirnica za potrebe Dječjeg vrtića ''Cvrčak'' Knin za 2017. godinu donesena 

većinom glasova, 13 „za“ i 1 „suzdržan“ (V. Požar) i sastavni je dio Zapisnika. 

 

 

Točka 21. 

Prijedlog Odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana  

uređenja „Istočno od gospodarske zone Lužine u Kninu“ 

 

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

donošenje odluke i ukratko pojasnio da je razlog za stavljanje Detaljnog plana izvan snage 

nemogućnost realizacije planskih smjernica na području obuhvata Plana odnosno nepostojanje 

interesa za gradnjom objekata i predviđene infrastrukture te pratećeg sadržaja, kao i nemogućnost 

vlasnik nekretnina unutar obuhvata Plana da grade stambene objekte.  

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

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

Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog 

plana uređenja „Istočno od gospodarske zone Lužine u Kninu“ donesena većinom glasova, 13 „za“ 

i 1 „suzdržan“ (V. Požar) i sastavni je dio Zapisnika. 

 

 

Točka 22. 

Prijedlog Odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja 

„Gospodarske zone (K2) i zone mješovite namjene (M2) Marića bare“ u Kninu 

 

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

donošenje odluke i ukratko pojasnio da je razlog za stavljanje Detaljnog plana izvan snage 

nemogućnost realizacije planskih smjernica na području obuhvata Plana odnosno nepostojanje 

interesa za gradnjom objekata kao što su škola, trgovački centar i predviđene prateće 

infrastrukture, kao i nemogućnost vlasnik nekretnina unutar obuhvata Plana da grade manje 

objekte poslovne namjene.  
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Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i propise nije imao primjedbi na 

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

Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog 

plana uređenja „Gospodarske zone (K2) i zone mješovite namjene (M2) Marića bare“ u Kninu 

donesena većinom glasova, 13 „za“ i 1 „suzdržan“ (V. Požar) i sastavni je dio Zapisnika. 

 

 

Točka 23. 

Prijedlog Odluke o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Knin 

 

 

Službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika Ivica Brčina je pojasnio da je radi 

usklađenja s izmjenama i dopunama Zakona o vodama potrebno donijeti novu Odluku o odvodnji 

otpadnih voda na području aglomeracije Knina, kojom bi se ranije donesena odluka iz 2012. 

godine stavila izvan snage. U nastavku je ukratko pojasnio odredbe predložene odluke te ukazao 

na potrebu ispravke dijela teksta u članku 23. stavku 1. tj, da umjesto teksta: „na tri načina“ , treba 

stajati tekst: „na sljedeći način“. 

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

proračun nisu imali primjedbi na prijedlog te kako nije bilo rasprave isti je dao na glasovanje. 

Prijedlog s navedenom ispravkom je prihvaćen te je Odluka o odvodnji otpadnih voda na 

području aglomeracije Knin jednoglasno donesena i sastavni je dio Zapisnika. 

 

 

Točka 24. 

Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa  

za sustav civilne zaštite na području grada Knina 

 

Zamjenik gradonačelnika Slaven Ivić  je naveo pravni temelj za donošenje predložene 

odluke te je dodao da se istom određuju pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na 

području grada Knina s ciljem priprema i sudjelovanja u otklanjanju posljedica katastrofa i velikih 

nesreća. 

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

proračun nisu imali primjedbi na prijedlog te kako nije bilo rasprave isti je dao na glasovanje. 

Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav 

civilne zaštite na području grada Knina jednoglasno donesena i sastavni je dio Zapisnika. 

 

 

Točka 25. 

Prijedlog Odluke o prihvaćanju Intervencijskog plana grada Knina i  

Sporazuma o provedbi Intervencijskog plana grada Knina 

 

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

Grad Knin prvi od pet gradova u kojima će se provoditi Program integrirane fizičke, gospodarske i 

socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima te da je prvi pristupio izradi 

Intervencijskog plana. Dalje je obrazložio da se naknadno, zbog izmjene procedure od strane 

Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU javila potreba za izmjenom postojećeg 

Intervencijskog plana i da je to razlog amandmana na predloženu Odluku. Rekao je da se 

amandman odnosi na prihvaćanje predloženih Ad-hoc izmjena Intervencijskog plana Grada Knina, 

koje je usvojilo i Partnersko vijeće i davanje ovlasti zamjeniku koji obnaša dužnost gradonačelnika 

Grada Knina da navedene izmjene uputi resornom ministarstvu te da poduzima potrebne radnje za 

realizaciju Intervencijskog plana.  

U nastavku je zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika rekao da je Grad Knin 

aplicirao na projekt EU - Program integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih 

gradova na ratom pogođenim područjima radi revitalizacije stare gradske jezgre te da je postao 
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jedan, ujedno i prvi od ukupno pet gradova u kojima će se provoditi navedeni Program. Rekao je 

da je tijekom prošle godine osnovano Partnersko vijeće, u koje je uključen društveni i javni sektor 

te svi zainteresirani dionici grada, kako bi se napravio Intervencijski plan. Dodao je da je 

Intervencijski plan predstavljen resornom ministarstvu i javnosti, u srpnju 2016. godine te da su 

istim planirana četiri prioritetna pravca i to: revitalizacija stare gradske jezgre, valorizacija kninske 

tvrđave, rijeka Krka - zaštita i korištenje iste u turističke svrhe te gradnja poduzetničkog 

inkubatora s potrebnom infrastrukturom u PZ Preparandija, u cilju potpore poduzetništva. Također 

je rekao da je predstavljeni Intervencijski plan prihvaćen u rujnu 2016. godine od strane 

Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU te da je u provedbu istog uključeno i Ministarstvo 

rada i mirovinskog sustava temeljem Sporazuma o provedbi Plana.  Zamjenik koji obnaša dužnost 

gradonačelnika je još jednim ponovio razlog predloženih Ad-hoc izmjena Intervencijskog plana 

Grada Knina te je pojasnio na što se izmjene odnose.  Na kraju izlaganja gradonačelnik je rekao da 

su upravo velika vrijednosti ovog projekta, koji iznosi skoro 190 milijuna kuna, olakšavanje 

procedure donošenja budućih odluka kao i upoznavanja javnosti s Intervencijskim planom, 

potpisanim Sporazumom i Ad-hoc izmjenama glavni razlozi zbog kojih se predložena Odluka 

nalazi na ovoj sjednici Gradskog vijeća. 

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

proračun nisu imali primjedbi na prijedlog te kako nije bilo rasprave isti je dao na glasovanje. 

Prijedlog s amandmanom je prihvaćen te je Odluka o prihvaćanju Intervencijskog plana 

grada Knina i Sporazuma o provedbi Intervencijskog plana grada Knina jednoglasno donesena i 

sastavni je dio Zapisnika. 

 

Točka 26. 

Prijedlog Odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna (IV)  

Generalnog urbanističkog plana grada Knina 

 

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

donošenje odluke i ukratko pojasnio da je razlog donošenja predloženih izmjena i dopuna potreba 

za redefiniranjem namjene zemljišta na k.č.br:2743/10 k.o. Knin u PZ Preparandija iz poslovno-

komunalno-servisne u poslovno-pretežito uslužnu i poslovno-pretežito trgovačku namjenu, u svrhu 

realizacije projekta izgradnje poduzetničkog inkubatora. Kao još jedan razlog ciljanih izmjena i 

dopuna GUP-a je naveo usklađivanje tekstualnog i grafičkog dijela Plana. 

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

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

Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o izradi ciljanih izmjena i dopuna (IV) Generalnog 

urbanističkog plana grada Knina donesena većinom glasova, 13 „za“ i 1 „suzdržan“ (V. Požar) i 

sastavni je dio Zapisnika. 

 

Točka 27. 

Vijećnička pitanja 

 

Vijećničkih pitanja nije bilo. 

 

 

 

 

Sjednica je završena u 16.45 sati.  

 

 

             ZAPISNIK VODILA                       PREDSJEDNIK 

                 Tatjana Plavčić                                                                 Marinko Tokmakčija 


