GRADSKO VIJEĆE
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Knin, 14. siječnja 2015. godine

ZAPISNIK
s 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina
Sjednica je održana 14. siječnja 2015. godine (srijeda), s početkom u 09.05 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.

Mirko Antunović,
Maja Deronja,
Jovanka Ilić,
Jovo Jankelić,
Radojka Manojlović,
Miran Marelja,
Robert Marić,

8. Dragan Matić,
9. Vedrana Požar,
10. Ana Šimić Sunko,
11. Ante Nadomir Tadić-Šutra,
12. Marinko Tokmakčija,
13. Ivan Uzun,
14. Ratko Vujnović.

Na sjednici, iz opravdanih razloga, nisu bila nazočna 3 vijećnika i to: Mijat Hrnjak, Ninoslav
Majer i Oliver Ojdanić.
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 14. sjednice Gradskog vijeća nije bilo primjedbi te je isti usvojen većinom
glasova 13 „za“ i 1 „protiv“ (Antunović).
Predsjednik je sve nazočne pozvao da minutom šutnje odaju počast smrtno stradaloj obitelji
Grizelj.
Predsjednik je također upoznao Vijeće da je vijećnik Mirko Antunović na 14. sjednici
Gradskog vijeća Grada Knina tražio presliku Očitovanja SDLSN Sindikalne podružnice Knin na
prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
te da mu je ista dostavljena.

Utvrđivanje dnevnog reda
Predsjednik je predloženi dnevni red dao na glasovanje i konstatirao da je jednoglasno
usvojen sljedeći:
DNEVNI

RED

1. Prijedlog Odluke o uspostavi prijateljstva i suradnje "5 hrvatskih kraljevskih gradova" Grada Biograda na Moru, Grada Nina, Grada Solina, Grada Knina u Republici Hrvatskoj
i Općine Tomislavgrad Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovine,
Hercegbosanska županija
(Izvjestitelj: zamjenik gradonačelnice Nikola Blažević)
2. Vijećnička pitanja
Točka 1.
Prijedlog Odluke o uspostavi prijateljstva i suradnje "5 hrvatskih kraljevskih gradova" Grada Biograda na Moru, Grada Nina, Grada Solina, Grada Knina u Republici Hrvatskoj
i Općine Tomislavgrad Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovine,
Hercegbosanska županija
Predsjednik je pozvao zamjenika gradonačelnice Nikolu Blaževića da obrazloži prijedlog.
Zamjenik gradonačelnice Nikola Blažević je pojasnio da je razlog žurnog sazivanja i
održavanja sjednice Vijeća taj da su se predstavnici „5 hrvatskih kraljevskih gradova“, među kojima
je i Grad Knin, sporazumjeli da dana 15. siječnja 2015. godine, povodom obilježavanja Dana Grada
Biograda, međusobno potpišu Povelju o prijateljstvu i suradnji. Pojasnivši pravni temelj za
donošenje Odluke dodao je da je cilj suradnje postizanje dogovora oko projekata kojim će se
zajednički tražiti sredstva za razvoj suradnje hrvatskih kraljevskih gradova utemeljenog isključivo na
kulturno-gastronomskoj suradnji s naglaskom na prekograničnu suradnju te postizanje učinkovitije
turističke promidžbe i zajedničkih projekata prema fondovima Europske unije.
Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na
prijedlog te kako nije bilo rasprave isti je dao na glasovanje.
Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o uspostavi prijateljstva i suradnje "5 hrvatskih
kraljevskih gradova" - Grada Biograda na Moru, Grada Nina, Grada Solina, Grada Knina u
Republici Hrvatskoj i Općine Tomislavgrad Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovine,
Hercegbosanska donesena jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika.
2. Vijećnička pitanja
Nije bilo vijećničkih pitanja.
Predsjednik se povodom izbora za predsjednika Republike Hrvatske, održanog 11. siječnja
2015. godine, zahvalio građanima Knina koji su korektno obavili svoju građansku dužnost te u svoje
ime, ime Gradskog vijeća Grada Knina i Grada Knina čestitao gđi. Kolindi Grabar-Kitarović na
izboru za predsjednicu Republike Hrvatske.
Sjednica je završena u 09.17 sati.
ZAPISNIČAR
Tatjana Plavčić

PREDSJEDNIK
Marinko Tokmakčija
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