GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/14-01/7
URBROJ: 2182/10-01-14-2
Knin, 29. rujna 2014.

ZAPISNIK
s 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina
Sjednica je održana 29. rujna 2014. godine (ponedjeljak), s početkom u 10.00 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mirko Antunović,
Maja Deronja,
Mijat Hrnjak,
Jovanka Ilić,
Jovo Jankelić
Oliver Ojdanić,
Robert Marić,
Dragan Matić,

9. Radojka Manojlović,
10. Vedrana Požar,
11. Ana Šimić Sunko,
12. Nadomir Tadić-Šutra,
13. Marinko Tokmakčija,
14. Ivan Uzun,
15. Ratko Vujnović.

Na sjednici nisu bili nazočni vijećnici Marko Jelić (opravdano) 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
Predsjednik je pozvao vijećnike da, ako imaju, iznesu primjedbe na zapisnik s 11. sjednice
Gradskog vijeća te kako istih nije bilo, zapisnik je usvojen većinom glasova, 14 „za“ i 1 „suzdržan“
(Antunović).
Utvrđivanje dnevnog reda
Predsjednik je predloženi dnevni red dao na glasovanje i konstatirao da je većinom glasova,
14 „za“ i 1 „suzdržan“ (Antunović) usvojen sljedeći:

DNEVNI

RED

1. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u Gradu Kninu za 2014. godinu
(Izvjestiteljica: privremena pročelnica Josipa Leontić)

2. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu
Kninu za 2014. godinu
(Izvjestiteljica: privremena pročelnica Josipa Leontić)
3. Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Knina za siječanj – lipanj 2014. godine
(Izvjestiteljica: privremena pročelnica Danijela Merša)
4. Izvješće o danim jamstvima i izdacima po jamstvima Grada Knina za period
od 1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine
(Izvjestiteljica: privremena pročelnica Danijela Merša)
5. Izvješće o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala Grada Knina
za period od 1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine
(Izvjestiteljica: privremena pročelnica Danijela Merša)
6. Izvješće o trošenju sredstava proračunske zalihe Grada Knina za period od 1. siječnja
do 30. lipnja 2014. godine
(Izvjestiteljica: privremena pročelnica Danijela Merša)
7. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Knina za 2014. godinu - Rebalans II.
(Izvjestiteljice: gradonačelnica Josipa Rimac i privremena pročelnica Danijela Merša)
8. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o izvršenju Proračuna Grada Knina za 2014.
godinu uz Rebalans
(Izvjestiteljice: gradonačelnica Josipa Rimac i privremena pročelnica Danijela Merša)
9. Izvješće o radu Gradonačelnice Grada Knina za razdoblje siječanj-lipanj 2014. godine.
(Izvjestiteljica: gradonačelnica Josipa Rimac)
10. Vijećnička pitanja

Točka 1.
Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture u Gradu Kninu za 2014. godinu
Predsjednik je pozvao privremenu pročelnicu Josipu Leontić da obrazloži prijedlog.
Privremena pročelnica Josipa Leontić je pojasnila da se izmjena Programa odnosi na izmjenu
projektne dokumentacije kojom se pretovarna stanica, koja će ubuduće biti u vlasništvu poduzeća
Bikarac d.o.o., izmješta iz odlagališta komunalnog otpada „Mala Promina“.
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 isti je dao na glasovanje.
Prijedlog je prihvaćen te su Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture
u Gradu Kninu za 2014. godinu donesene većinom glasova, 13 „za“ i 2 „suzdržana“ (Antunović i
Požar) i sastavni su dio Zapisnika.
Točka 2.
Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne
infrastrukture u Gradu Kninu za 2014. godinu
Predsjednik je pozvao privremenu pročelnicu Josipu Leontić da obrazloži prijedlog.
Privremena pročelnica Josipa Leontić je pojasnila da se izmjena i povećanje ukupnog iznosa
Programa za 520.000,00 kn odnosi na povećanje opsega radova na održavanju javnoprometnih i
pješačkih površina zbog nastalih šteta izazvanih nepovoljnim vremenskim prilikama i planirane
sanacije nogostupa u Branimirovoj ulici kako bi se spriječilo ispiranje materijala iz zelenog pojasa te
na održavanje sustava za odvodnju atmosferskih voda zbog kvara na pumpi za oborinsku odvodnju u
crpnoj stanici „Stari grad“.
Predsjednik je konstatirao da Odbor za financije i proračun i Odbor za Statut, Poslovnik i
propise nemaju primjedbi na prijedlog te je otvorio raspravu.
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Vijećnica Vedrana Požar je pitala kako će se iznaći sredstva za financiranje predložene
izmjene, a privremena pročelnica Josipa Leontić odgovorila da će se sredstva osigurati od
komunalne naknade. Vijećnicu Požar je zanimalo hoće li se zbog toga povećavati komunalna
naknada, a privremena pročelnica Leontić je rekla da koliko je njoj poznato neće i da se sredstva
planiraju osigurati temeljem prisilne naplate dugovanja za komunalnu naknadu.
Kako nije bilo daljnje rasprave predsjednik je prijedlog dao na usvajanje.
Prijedlog je prihvaćen te su Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture
u Gradu Kninu za 2014. godinu donesene većinom glasova, 13 „za“ i 2 „suzdržana“ (Antunović, i
Požar) i sastavni su dio Zapisnika.
Točka 3.
Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Knina za siječanj – lipanj 2014. godine
Predsjednik je pozvao privremenu pročelnicu Danijelu Merša da podnese izvješće.
Privremena pročelnica Danijela Merša je rekla da su u periodu siječanj - lipanj 2014. godine
ostvareni ukupni prihodi i primici u iznosu od 15.052.114,06 kn, od toga ukupni prihodi poslovanja
u iznosu od 14.511.792,08 kn, prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 531.424,79 kn, a
primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su u iznosu od 8.896,19 kn. Da su ukupni
rashodi i izdaci poslovanja Grada ostvareni u iznosu od 13.576.383,79 kn, od toga su ostvareni
rashodi poslovanja u iznosu od 13.004.311,82 kn, a da rashodi za nabavu nefinancijske imovine
iznose 572.071,97 kn te da će se ostvareni višak prohoda i primitaka u iznosu od 1.475.730,27 kn
iskoristiti za pokriće manjka prihoda i primitaka prenesenih iz prethodne godine. U nastavku je
ukratko 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 se složio da su neki prihodi sezonskog karaktera te je tražio
pojašnjenje u vezi potraživanja duga od MORH-a za komunalnu naknadu u iznosu od 300.000,00 kn
i nerealiziranja stavke prodaje nefinancijske imovine tj. poslovnih objekata te je pitao koliko sada
iznosi manjak prihoda iz prethodnih godina.
Privremena pročelnica Danijela Merša je rekla da se na području Grada nalaze vojarne u
vlasništvu MORH-a od kojeg Grad potražuje naplatu sredstava po osnovi komunalne naknade (za
pola godine 300.000,00 kn) ali da zbog neusklađenosti pojedinih odluka sa zakonom nije moguće
izvršiti naplatu iste. U vezi prodaje poslovnih objekata rekla je da na žalost realizacija i prodaja istih
nije nastupila te pojasnila da prije raspisivanja javnog natječaja za prodaju istih Grad prethodno
stavku mora planirati. Za manjak prihoda iz prethodnih godina je rekla da je ovo izvješće pokazatelj
učinjenog za prvih šest mjeseci, a da će se isti definirati po izvršenju proračuna za 2014. godinu.
Kako nije bilo dalje rasprave predsjednik je izvješće dao na glasovanje.
Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Knina za siječanj – lipanj 2014. godine je prihvaćeno
većinom glasova, 13 „za“, 1 „protiv“ (Antunović ) i 1„suzdržan“ (Požar) i sastavni je dio Zapisnika.
Točka 4.
Izvješće o danim jamstvima i izdacima po jamstvima Grada Knina
za period siječanj – lipanj 2014. godine
Predsjednik je pozvao privremenu pročelnicu Danijelu Merša da podnese izvješće.
Privremena pročelnica Danijela Merša je izvijestila vijećnike da u periodu siječanj - lipanj
2014. godine 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 većinom glasova, 14 „za“ i 1 „suzdržan“ (Antunović) i sastavni je dio Zapisnika.
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Točka 5.
Izvješće o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca
i kapitala Grada Knina za period siječanj – lipanj 2014. godine
Predsjednik je pozvao privremenu pročelnicu Danijelu Merša da podnese izvješće.
Privremena pročelnica Danijela Merša je izvijestila vijećnike da se u periodu siječanj - lipanj
2014. godine 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 j većinom glasova, 14 „za“ i 1 „suzdržan“ (Antunović) i sastavni je dio
Zapisnika.
Točka 6.
Izvješće o trošenju sredstava proračunske zalihe Grada Knina
za period siječanj – lipanj 2014. godine
Predsjednik je pozvao privremenu pročelnicu Danijelu Merša da podnese izvješće.
Privremena pročelnica Danijela Merša je izvijestila vijećnike da se u periodu siječanj - lipanj
2014. godine 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
većinom glasova, 14 „za“ i 1 „suzdržan“ (Antunović) i sastavni je dio Zapisnika.
Točka 7.
Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Knina za 2014. godinu – Rebalans II
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 Izvješće te je
otvorio raspravu.
Vijećnik Mirko Antunović je, podsjetivši na pitanje vijećnice Požar i odgovor privremene
pročelnice Leontić u vezi točke 2. dnevnog reda, rekao da se ovim rebalansom predlaže smanjenje
primitaka od komunalne naknade u iznosu od 114.959,00 kn te pitao čemu da vjeruje.
Gradonačelnica je rekla da je zbog nerealiziranja planirane naplate komunalne naknade
pokrenut postupak prisilne naplate kako prema MORH-u tako i prema građanima koji ne podmiruju
svoje obveze prema Gradu i pozvala je vijećnika Antunovića da i sam podmiri svoje dugovanje za
komunalnu naknadu i svojim primjerom potakne i druge građane na isto te dodala da je smanjenje
stavke planirano s razlogom.
Vijećnik Mirko Antunović se osvrnuo na funkcioniranje proračuna i rekao da povećanje
jedne stavke znači umanjenje druge, te tražio pojašnjenje kako će se iz stavke komunalne naknade
financirati stavke iz točke 2. dnevnog reda u iznosi od 520.000,00 kn ako se ovim rebalansom
ukupna stavka komunalne naknade smanjuje za 114.959,00 kn te je pitao za iznos njegovog
dugovanja na današnji dan.
Gradonačelnica je pojasnila da postoji stavka komunalne naknade i stavka komunalnih
doprinosa i da se smanjuje jedna, a ne obje stavke, da se očekuje planirana realizacija istih te da su
rebalansom smanjene i druge stavke koje se financiraju iz navedene dvije stavke i drugih
predviđenih primitaka. Dodala je da se očekuje veća naplata po stavkama i da će se iz tog dijela
utrošiti navedena sredstva za rekonstrukciju infrastrukture. Po pitanju stanja duga vijećnika
Antunovića, gradonačelnica je odgovorila da ne zna koliki je njegov dug na današnji dan, ali da je
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upoznata da se imenovani vijećnik, dva dana ranije, interesirao za iznos njegovog duga i da ako je
isti u međuvremenu podmirio da je to lijepo od njega ali i njegova obveza. Gradonačelnica je još
dodala da proračun nema problema s funkcioniranjem i da je isti transparentan i dostupan svim
građanima, kako na službenoj internet stranici Grada tako i u nadležnom upravnom odjelu, a da je
cilj da se sva prihodovana sredstva od naknada utroše u kvalitetniju infrastrukturu koja će olakšati
život građanima.
Kako nije bilo dalje rasprave predsjednik je prijedlog dao na glasovanje.
Prijedlog je prihvaćen, te su Izmjene i dopune Proračuna Grada Knina za 2014. godinu –
Rebalans II, usvojene većinom glasova, 13 „za“, 1 „protiv“ (Antunović ) i 1„suzdržan“ (Požar) i
sastavni su dio Zapisnika.
Točka 8.
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 II 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, 13 „za“, 1 „protiv“ (Antunović) i 1 „suzdržan“ (Požar) i
sastavni je dio Zapisnika.
Točka 9.
Izvješće o radu Gradonačelnice Grada Knina za razdoblje siječanj - lipanj 2014. godine
Predsjednik je pozvao gradonačelnicu Josipu Rimac da podnese izvješće.
Gradonačelnica Josipa Rimac je rekla da je temeljem Statuta Garda Knina dužna dva puta
godišnje podnijeti izvješće Gradskom vijeću o svome radu te uz ispriku dodala da je prilikom
sačinjavanja izvješća omaškom izostavljen dio u vezi najznačajnijih športskih događanja u
navedenom periodu i da su taj dio vijećnici dobili prije početka sjednici te da se nada da su ga stigli
pročitati. U svome izvješću je spomenula najvažnije aktivnosti i projekte koji su se odvijali u
razdoblju siječanj-lipanj 2014. godine i to: priprema prijedloga akata za Gradsko vijeće, pomoć
građanima kroz razne programe, obilježavanje kulturnih i športskih događaja, izrada proračuna i
financijskih akata, infrastrukturni projekti i radovi, projektna, prostorno-planska dokumentacija,
natječaji i prijave na iste, imovinsko-pravni poslovi te druge aktivnosti i poslove koje su obavljala
upravna tijela Grada Knina.
Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na
Izvješće te je otvorio raspravu.
Vijećnik Mirko Antunović je pitao je li otklanjanje kvara na pumpi za oborinsku odvodnju
„Stari grad“ spada pod otklanjanje skupa nedostataka izvođača radova u vezi IPA projekta te pitao
za okvirnu procjenu završetka radova.
U vezi IPA projekta gradonačelnica je rekla da Grad Knin i Komunalno poduzeće konstantno
upozoravaju Hrvatske vode i Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije na određene
nedostatke radova. Dodala je da se kroz protekle obilne kiše pokazalo da sustav odvodnje u većem
dijelu funkcionira dobro i da kada sve bude spojeno na uređaj za pročišćavanje voda da će se cijeli
IPA projekt pokazati kao dobro urađen projekt. Također je dodala da se nedostaci odnose na ulice
IV. i VII. gardijske brigade gdje će se skidati cijeli slojevi asfalta, na Tomislavovu i Svačićevu ulicu
te na nedostatke kod priključka građanstva na novi sustav. Gradonačelnica je pojasnila da se
problemi na radovima na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda rješavaju zamjenom temelja i
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promjenom konfiguracije terena po nalogu Hrvatskih voda jer Grad Knin nema ugovorni odnos s
izviđačem radova i da bi prema procjeni Hrvatskih voda uređaj trebao biti pušten u funkciju 2016.
godine. U vezi crpne stanice „Stari grad“, gradonačelnica je pojasnila da ista nije sastavni dio IPA
projekta i da je financirana od Ministarstva regionalnog razvoja i šumarstva i vodnog gospodarstva,
kako se tada zvalo, Hrvatskih voda i Grada Knina i da je nastali kvar otklonjen.
Vijećnik Mirko Antunović je pitao je li izvođač radova bio dužan otkloniti kvar na crpnoj
stanici „Stari grad“, a gradonačelnica je odgovorila da je ugovorne radove radilo Komunalno
poduzeće Grada Knina te da joj nisu poznati garancijski rokovi i da će konkretan odgovor tko je
uklonio kvar, Komunalno poduzeće ili izvođač radova, dobiti na sljedećoj sjednici.
Vijećnik Mirko Antunović je pitao zašto je popravak crpne stanice uvršten u Izmjene i
dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Kninu za 2014. godinu, a
privremena pročelnica Leontić je odgovorila da crpna stanica nije sastavni dio IPA projekta i da je
ista ugrađena 2011. te da je garancija istekla.
Kako nije bilo dalje rasprave predsjednik je izvješće dao na glasovanje.
Izvješće o radu Gradonačelnice Grada Knina za razdoblje siječanj-lipanj 2014. godine s
dopunom usvojeno je većinom glasova, 13 „za“, 1 „protiv“ (Antunović) i 1 „suzdržan“ (Požar) i
sastavni je dio Zapisnika.
Točka 10.
Vijećnička pitanja
Predsjednik je pozvao vijećnike da postave svoja pitanja.
 Vijećnik Nadomir Tadić-Šutra je tražio pojašnjenje u vezi stanja vodoopskrbe u županiji.
Gradonačelnica je podsjetila da je direktorica Komunalnog poduzeća redovito izvještavala
građane da je vodoopskrbni sustav Knina sa Šimića vrela i da je voda sigurna za piće. Dalje je
rekla da u vezi zagađenja postoje dva naslijeđena problema u Kninu. Prvi problem je što kod
obilnih kiša dolazi do podizanja razine vodostaja Orašnice i izlijevanja zaostalog mazuta u
ševaru, u blizini tvornice DIV, o čijem saniranju se govori desetak godina, ali da sredstva nisu
odobrena te da predstavnici tvrtke DIV, Grad Knin i Komunalno poduzeće u suradnji s
Hrvatskim vodama intenzivno rade na rješenju tog problema i dodala da je DIV kroz IPA projekt
dužan izgraditi uređaj za pročišćavanje. Drugi problem su prirodne lagune čiji se sustav
odvodnje kanalizacije koristi i danas te da će se taj problem riješiti završetkom IPA projekta.
Naglasila je da je Grad Knin, puno prije onih koji su sada glasni u vezi zaštite rijeke Krke, vodio
računa o tome i da je cilj IPA projekta zaštita sliva rijeke Krke i nacionalnog parka Krka, a da su
postojeći problemi razlog starih sustava i da isti ne utječu na vodoopskrbni sustav Šibenskokninske županije niti na vodoopskrbni sustav Šibenika.
Vijećnik Nadomir Tadić-Šutra se zahvalio gradonačelnici na odgovoru i konstatirao da građani
Knina nemaju razloga za strah i da piju vodu iz čistog vodoopskrbnog sustava.
 Vijećnik Mirko Antunović je u uvodu spomenuo presudu iz 2010. godine u vezi tužbe PZ
Orlovača, koja je postala pravomoćna 2012. godine, na koju se Grad nije žalio i nije negirao da
je gradska kanalizacija uzrok onečišćenja te rekao da se u istoj spominje sedam teških
kancerogenih metala. Od zamjenika gradonačelnice Nikole Blaževića je tražio pisani odgovor je
li isti znao za pravomoćnu presudu iz 2012. godine, po kojoj je Grad obvezan sanirati zemljište u
iznosu od 2.380.000 kn te ako je znao zašto o istoj nije obavijestio građanstvo i Gradsko vijeće.
Drugo pitanje je uputio gradonačelnici i pitao što se poduzelo u vezi osnivanja savjeta mladih
sukladno Zakonu o savjetima mladih.
Gradonačelnica je u odnosu na spomenutu presudu rekla da se u istoj navode teški metali ali da
se ne spominje da su karcinogeni te da je Grad angažirao vanjske odvjetnike i uložio žalbu na
koju čeka odgovor.
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U vezi drugog pitanja gradonačelnica je odgovorila da je, na vrijeme i u rokovima, službenici
gradske uprave dana zadaća da izvrši potrebnu pripremu kako bi se formirao savjet mladih, a da
je od strane iste odbijeno izvršenje zadane zadaće te da isto priprema netko drugi iz nadležnog
upravnog odjela kako bi se ispoštovale zakonske odredbe.
Vijećnik Mirko Antunović je konstatirao da po pitanju savjeta mladih nije ništa učinjeno jer nije
izvršeno usklađenje Statuta Grada Knina te je pitao kako se može žaliti na presudu koja je
postala pravomoćna 2012. godine.
Gradonačelnica je rekla da nije pravnik ali da zna da postoji revizija predmeta i da je to jedna
vrsta žalbe te da je Grad tu pravnu mogućnost iskoristio.

Na kraju sjednice predsjednik je nazočne obavijestio u vezi objave službenog glasila Grada
Knina na službenoj stranici Grada te djelatnicima MUP-a RH čestitao dan policije.

Sjednica je završena u 11.30 sati.

ZAPISNIK VODILA
Tatjana Plavčić

PREDSJEDNIK
Marinko Tokmakčija
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