
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE 

KLASA: 021-05/20-01/4 

URBROJ: 2182/10-01-20-2 

Knin, 27. veljače 2020.  

 

 

 

 

Z A P I S N I K  

s 31. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina 

 

 

 

 Sjednica je održana 27. veljače 2020. godine (četvrtak), s početkom u 16.50 u Gradskoj 

vijećnici u Kninu. 

 Sjednicu je otvorila i istom predsjedavala Vedrana Požar, predsjednica Gradskog vijeća 

(dalje u tekstu: predsjednica).  

 

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

 

1. Marjan Blažević 

2. Marija Ćurić 

3. Maja Deronja 

4. Veselin Đujić 

5. Nikolina Grizelj  

6. Davor Ilić 

7. Marina Krvavica 

8. Robert Marić 

 

9. Dragan Miličević 

10. Goran Mrnjavac 

11. Vedrana Požar 

12. Marko Sinobad 

13. Marko Šešo 

14. Nenad Tisaj 

15. Marinko Tokmakčija 

16. Marko Vujasinović

 

Na sjednici nisu bili nazočni vijećnici: Josip Bebek (opravdano) i Mirko Antunović  te je 

predsjednica utvrdila da je na sjednici od ukupno 18 nazočno 16 vijećnika i da Vijeće ima kvorum 

za pravovaljano odlučivanje i donošenje odluka. 

 

Usvajanje zapisnika 

 

Na zapisnik s 29. sjednice Gradskog vijeća nije bilo primjedbi te je isti jednoglasno 

usvojen. 

 

Na zapisnik sa 30. sjednice Gradskog vijeća nije bilo primjedbi te je isti usvojen većinom 

glasova  15 „za“ i 1 „protiv“ (Krvavica). 
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Utvrđivanje dnevnog reda 

 

Predsjednica je predloženi dnevni red dala na glasovanje i konstatirala da je jednoglasno 

usvojen sljedeći: 

 

D N E V N I      R E D 

 

1. Prijedlog Pravilnika o radu Narodne knjižnice – Knin, dostavlja se na prethodnu     

suglasnost Gradskog vijeća 

 Izvjestiteljica: Kornelija Belak, ravnateljica Narodne knjižnice – Knin  

2. Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Knina 

 Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za privremeno obavljanje   

  poslova pročelnika Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti 

3. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja „Novi centar“ 

 Izvjestitelj: Ivica Brčina, službenik ovlašten za privremeno obavljanje poslova pročelnika       

 Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša 

4. Godišnja analiza stanja u 2019. godini i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na  

području Grada Knina za 2020. godinu   

 Izvjestitelj: Marijo Ćaćić, zamjenik gradonačelnika Grada Knina 

5. Vijećnička pitanja 

 

 

Sjednici se priključio vijećnik Mirko Antunović te je na istoj nazočilo 17 vijećnika.  

 

 

Točka 1. 

Prijedlog Pravilnika o radu Narodne knjižnice – Knin 

 

Ravnateljica Narodne knjižnice Knin Kornelija Belak je navela pravni temelj za 

donošenje predmetnog Pravilnika te je ukratko pojasnila odredbe istog.  

Predsjednica je konstatirala da Odbor za Statut, Poslovnik i propise nije imao primjedbi na 

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

Na prijedlog Pravilnika o radu Narodne knjižnice – Knin je jednoglasno dana prethodna 

suglasnost, što je utvrđeno i Zaključkom koji je sastavni dio Zapisnika. 

 

 

U ime Kluba vijećnika HDZ-a potpredsjednik Vijeća Marinko Tokmakčija je tražio kratku 

stanku. 

Sjednica je nastavljena u 16.12. 

 

 

Točka 2. 

Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Knina 
 

 Službenica ovlaštena za obavljanje poslova pročelnice Upravnog odjela za lokalnu 

samoupravu i društvene djelatnosti Sanda Petrović Brnić je navodeći pravni temelj za predmetni 

prijedlog pojasnila da je dana 1. siječnja 2020. godine na snagu stupio Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i da su jedinice lokalne i 

područne (regionalne) samouprave dužne u roku od 60 dana od stupanja na snagu navedenog 

Zakona svoje statute i druge opće akte uskladiti s istim. U nastavku je navela i pojasnila odredbe 

Statuta Grada Knina koje je potrebno izmijeniti i dopuniti radi usklađenja s navedenim Zakonom.  

Predsjednica je konstatirala da Odbor za Statut, Poslovnik i propise  nije imao primjedbi na 

prijedlog te je otvorila raspravu. 
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Potpredsjednik Vijeća Marinko Tokmakčija je na početku svoga izlaganja uputio kritiku 

predlagatelju iz razloga što ova veoma bitna točka nije bila pripremljena za prošlu sjednicu Vijeća 

i konstatirao da neće biti ispoštovan zakonski rok ako prijedlog ne bude usvojen na današnjoj 

sjednici. U nastavku se u ime Kluba HDZ-a osvrnuo na predloženu izmjenu članka 80. Statuta 

kojom se predlaže biranje predsjednika i članova mjesnog odbora prema broju birača na području 

mjesnog odbora umjesto prema broju stanovnika te rekao je da su i sadašnja odredba i predložena 

izmjena utemeljene i da ovu odredbu možda ne treba mijenjati ili da je pak predloženu izmjenu 

trebalo bolje obrazložiti, ali i da ne vidi u tome neki veliki problem. Dodao je da se u Kninu nije 

uspio osnovati Savjet mladih i da bismo bili smiješni da ne uspijemo osnovati i mjesne odbore, a 

da je jedan od razloga i nezainteresiranost građana za obavljanje poslova koji ne donose „fotelju“ 

ili direktorska mjesta.  Pozvao je vijećnike Kuba HDZ-a da glasuju prema svojoj savjesti i dodao 

da će on osobno podržati prijedlog. 

            Prijedlog je prihvaćen te je Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada 

Knina donesena većinom gasova, 15 „za“ i 2 „suzdržana“ (Krvavica i Šešo) i sastavni je dio 

Zapisnika. 

 

 

Točka 3. 

Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja „Novi centar“ 

 

Službenik ovlašten za privremeno obavljanje poslova pročelnika Upravnog odjela za 

prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša Ivica Brčina je kao 

pravni temelj za donošenje predložene Odluke naveo Zakon o prostornom uređenju te je rekao da 

je temeljem Odluke Vijeća o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja 

„Novi centar“ provedena sva zakonska procedura koja je prethodila ovom prijedlogu. Dodao je da 

stavljanjem izvan snage predmetnog Plana za ovaj prostor na snazi ostaju odredbe GUP-a grada 

Knina te da za provođenje ovog prijedloga nisu potrebna dodatna financijska sredstva. 

Predsjednica je konstatirala da Odbor za Statut, Poslovnik i propise nije imao primjedbi na 

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

Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja „Novi 

centar“ donesena jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika. 

 

 

Točka 4. 

Godišnja analiza stanja u 2019. godini i godišnji plan razvoja sustava  

civilne zaštite na  području Grada Knina za 2020. godinu 

 

Zamjenik gradonačelnika ujedno i načelnik Stožera civilne zaštite Marijo Ćaćić je rekao da 

Zakon o sustavu civilne zaštite utvrđuje obvezu Gradu Kninu da kao jedinica lokalne samouprave 

uređuje sustav i djelovanje civilne zaštite te prava i obveze jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave, pravnih i fizičkih osoba, obvezu osposobljavanja za potrebe sustava 

civilne zaštite, financiranje civilne zaštite te druga pitanja važna za sustav civilne zaštite. U 

nastavku je naveo aktivnosti koje su provedene tijekom 2019. godine i obveze koje je potrebno 

poduzeti u 2020. godini. 

Predsjednica je konstatirala da Odbor za Statut, Poslovnik i propise  i Odbor za financije i 

proračun nisu imali primjedbi na predmetnu Godišnju analizu i plan te je otvorila raspravu. 

Potpredsjednik Vijeća Marinko Tokmakčija je rekao da je zaključio da se veliki broj hitnih 

intervencija desio zbog neozbiljnih građana te je pitao je li takva zloporaba poziva građana 

prijavljena policiji. Zamjenik gradonačelnika Marijo Ćaćić je odgovorio da mu ta informacija nije 

poznata te je apelirao na građane da to ne čine i da se ponašaju odgovorno.  

Godišnja analiza stanja u 2019. godini i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na  

području Grada Knina za 2020. godinu je usvojena jednoglasno što je i utvrđeno Zaključkom koji 

je sastavni dio Zapisnika. 
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    Točka 5. 

Vijećnička pitanja 

 

 Potpredsjednik Vijeća Marinko Tokmakčija je rekao da je na ranijim dvjema sjednicama tražio 

popis vlasnika i njihovih čestica zemljišta koje su iz poljoprivrednog pretvorene u građevinsko 

zemljište ali da isti još nije dobio. Nadalje je pitao je li grad Knin spreman u slučaju da se na 

našem području pojavi korona virus.  
 

Službenik ovlašten za privremeno obavljanje poslova pročelnika Upravnog odjela za prostorno 

uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša Ivica Brčina je rekao da će 

traženi popis biti dostavljen.  

U odnosu na drugo pitanje zamjenik gradonačelnika Marijo Ćaćić je rekao da je Stožer civilne 

zaštite poduzeo određene aktivnosti po tom pitanju, da je tiskan letak i dostavljen školama na 

području grada, da se građani o toj temi informiraju putem medija, a da je bolnica u Kninu 

dobro opremljena i da je u slučaju potrebe spremna prihvatiti osobe koje eventualno budu 

zaražene virusom te je pozvao građane da se ponašaju odgovorno i sukladno uputama 

zdravstvenih ustanova.   

 

 Vijećnik Davor Ilić se zahvalio za obnovljenu rasvjetu u novom naselju Golubić te je pitao 

kada će ista biti riješena u dijelu starog naselja Golubića. 
 

Gradonačelnik Marko Jelić je rekao da je pri kraju zamjena rasvjetnih tijela u cijelom gradu 

Kninu i da je do sada zamijenjeno njih oko 70%  te da će se isto tako i u naselju Golubić sva 

postojeća stara rasvjetna tijela zamijeniti novim, a po potrebi i ovisno o proračunskim 

sredstvima nadomjestiti novim rasvjetnim tijelima. Gradonačelnik je rekao da je Knin prvi u 

Republici Hrvatskoj dobio HBOR-ov kredit od 0,1%. Dodao je da imamo 10 godina garancije 

održavanja rasvjetnih tijela i da Grad očekuje godišnju uštedu od oko milijun kuna. 

 

 

Sjednica je završena u 17.48.  

 

 

 

 

              ZAPISNIK  VODILA                    PREDSJEDNICA 

        Tatjana Plavčić, struč.spec.oec.                                       Vedrana Požar, struč.spec.oec. 


