GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/15-01/4
URBROJ: 2182/10-01-15-2
Knin, 24. travnja 2015. godine

ZAPISNIK
s 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina

Sjednica je održana 24. travnja 2015. godine (petak), 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.
8.
9.

Mirko Antunović,
Maja Deronja,
Mijat Hrnjak,
Jovanka Ilić,
Jovo Jankelić,
Ninoslav Majer,
Radojka Manojlović,
Miran Marelja,
Robert Marić,

10. Oliver Ojdanić,
11. Dragan Matić,
12. Vedrana Požar,
13. Ana Šimić Sunko,
14. Ante Nadomir Tadić-Šutra,
15. Marinko Tokmakčija,
16. Ivan Uzun,
17. Ratko Vujnović.

Predsjednik je utvrdio da je na sjednici nazočno svih 17 vijećnika, te da Vijeće ima kvorum
za pravovaljano odlučivanje i donošenje odluka.

Usvajanje zapisnika
Na zapisnik s 16. sjednice Gradskog vijeća nije bilo primjedbi te je isti usvojen jednoglasno.
Utvrđivanje dnevnog reda
Prijedlog predsjednika za dopunu dnevnog reda s jednom točkom i to: Prijedlogom Odluke o
načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „Cvrčak“ Knin za radnu 2015./2016.
godinu, koja bi bila točka 8., a dotadašnja točka 8. Vijećnička pitanja bi postala točka 9. dnevnog
reda, usvojen je većinom glasova, 15 „za“ i 2 „suzdržana“ (Antunović i Majer).

Predsjednik je dopunjeni dnevni red dao na glasovanje i konstatirao da je većinom glasova,
15 „za“ i 2 „suzdržana“ (Antunović i Majer), usvojen sljedeći:
DNEVNI

RED

1. Prijedlog Odluke o donošenju ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada
Knina
(Izvjestitelji: pročelnik Nenad Damjanović i odgovorni voditelj GEOdata d.o.o. Split,
dipl.ing.arh. Damir Vujčić)
2. Prijedlog Odluke o ciljanim izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnog
urbanističkog plana Knina
(Izvjestitelji: pročelnik Nenad Damjanović i odgovorni voditelj GEOdata d.o.o. Split,
dipl.ing.arh. Damir Vujčić)
3. Izvješće Komunalnog poduzeća d.o.o. o stanju Društva i financijsko izvješće za 2014.godinu
(Izvjestiteljica: direktorica Sanja Bebek)
4. Izvješće poduzeća Čistoća i zelenilo d.o.o. o stanju Društva i financijsko izvješće za
2014. godinu
(Izvjestitelj: direktor Miroslav Zorić)
5. Izvješće o radu i financijsko izvješće poduzeća Upravitelj-Knin d.o.o. za 2014. godinu
(Izvjestitelj: direktor Ivica Deronja)
6. Izvještaj o radu i financijski izvještaj poduzeća Matica d.o.o. za 2014. godinu
(Izvjestiteljica: direktorica Ljubica Ukić)
7. Izvješće o radu i financijsko izvješće Turističke zajednice grada Knina za 2014. godinu
(Izvjestiteljica: direktorica Matea Lozančić)
8. Prijedlog Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „Cvrčak“
Knin za radnu 2015./2016. godinu
(Izvjestiteljica: pročelnica Sanja Lozančić)
9. Vijećnička pitanja

Točka 1.
Prijedlog Odluke o donošenju ciljanih izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja grada Knina
Pročelnik Nenad Damjanović se uvodno obratio nazočnima i pozvao odgovornog voditelja i
predstavnika izrađivača plana GEO data d.o.o. Split, arhitekta Damira Vujčić da pojasni prijedlog.
Arhitekt Damir Vujčić je ukratko pojasnio da se glavne izmjene i dopune prostornog plana
odnose na gospodarsku zonu Oćestovo, gdje su na maksimalnoj površini od 15 hektara odvojene
zasebne zone planirane za istraživanje mogućnosti smještaja solarnih kolektora u cilju proizvodnje
električne energije iz obnovljivih izvora (sunca), na sportsko-rekreacijsku zonu Šarenih jezera gdje
se u jednom dijelu planira zona ugostiteljsko-turističke namjene-autokamp, na zonu sjeverno od
Atlagića mosta, koja obuhvaća prostor napuštenih skladišta i hangara koja će se aktivirati kroz
turističku ponudu. Arhitekt Vujčić je zatražio da uđe u zapisnik ispravak tehničke pogreške jer je
prilikom ispisa karte namjene površina računalo izostavilo zonu javne namjene koja nije bila
predmet izmjene plana te pokazao na karti da se ista nalazi uz planiranu turističku zonu sjeverno od
Atlagića mosta i dodao da navedenu zonu javne namjene koja je u važećem planu, treba unijeti i u
ovaj predmetni plan. U nastavku je imenovani arhitekt također pojasnio da se izmjena i dopuna
prostornog plana odnosi i na izmjenu trase južne obilaznice Knina te na industrijsku zonu
Preparandija, u kojoj se planirana lokacija reciklažnog dvorišta mora izmjestiti i postaviti na kotu
iznad kote eventualnog plavljenja vodotoka.
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Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na
prijedlog, te je otvorio raspravu.
Vijećnica Vedrana Požar je izvršila uvid na karti, u kojem dijelu zone Šarenih jezera se
planira autokamp te se interesirala u vezi plavljenja tog područja, a arhitekt Vujčić joj je na karti
pokazao granicu plavljenja koju su odredile Hrvatske vode i pojasnio da dio na kojem se planira
autokamp nema plavljenja.
Gradonačelnica je dodala da se prostorno planskom dokumentacijom predviđa aktivnost i
djelatnost na određenoj lokaciji, čime se stvara preduvjet i otvara mogućnost razgovora s
eventualnim investitorima te raspisivanja javnog natječaja od strane Državnog ureda za upravljanje
državnom imovinom, kao vlasnika, a koji to može prepustiti i jedinici lokalne samouprave.
Nakon rasprave, predsjednik je prijedlog dao na usvajanje.
Konačni prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Knina usvojen
jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika.
Prijedlog je prihvaćen, te je Odluka o donošenju ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja grada Knina donesena većinom glasova, 15 „za“, 1 „protiv“ (Majer) i 2 „suzdržana“
(Antunović i Požar) i sastavni je dio Zapisnika
Točka 2.
Prijedlog Odluke o ciljanim izmjenama i dopunama Odluke o donošenju
Generalnog urbanističkog plana Knina
Pročelnik Nenad Damjanović se uvodno obratio nazočnima i pozvao odgovornog voditelja i
predstavnika izrađivača GEO data d.o.o. Split, arhitekta Damira Vujčić da pojasni prijedlog.
Arhitekt Damir Vujčić je ukratko pojasnio da se izmjene i dopune generalnog urbanističkog
plana odnose na usklađenje istog s prostornim planom uređenja grada Knina u odnosu na već
spomenuto reciklažno dvorište i izmjenu trase južne obilaznice Knina. Dodao je da se izmjena
odnosi i na redukciju određenih dijelova prometne mreže jer se u narednom planskom razdoblju ne
planira realizacija iste te unošenje u plan odredaba ranije donesene Odluke o stavljanju izvan snage
uređenja Drpine glavice.
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 ciljanim izmjenama i dopunama Odluke o donošenju
Generalnog urbanističkog plana Knina donesena većinom glasova, 14 „za“, 1 „protiv“ (Majer) i 2
„suzdržana“ (Antunović i Požar) i sastavni je dio Zapisnika

Točka 3.
Izvješće Komunalnog poduzeća d.o.o. o stanju društva i
financijsko izvješće za 2014. godinu
Direktorica Sanja Bebek je u svome izlaganju ukratko navela djelatnosti i projekte koji su se
odvijali tijekom 2014. godine te se osvrnula na kontinuirani rad i aktivnosti ustanove. U izlaganju
financijskog dijela izvješća ukratko je izvijestila o prihodima i rashodima društva u 2014. godini.
Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za financije i
proračun nemaju primjedbi na Izvješće te kako nije bilo rasprave Izvješće je dao na usvajanje.
Izvješće Komunalnog poduzeća d.o.o. o stanju društva i financijsko izvješće za 2014. godinu
je usvojeno većinom glasova, 14 „za“, 1 „protiv“ (Majer) i 2 „suzdržana“ (Antunović i Požar) i
sastavni je dio Zapisnika.
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Točka 4.
Izvješće poduzeća Čistoća i Zelenilo d.o.o. o stanju društva
i financijsko izvješće za 2014. godinu
Direktor Miroslav Zorić se u svome izlaganju osvrnuo na djelatnosti i projekte koji su se
odvijali tijekom 2014. godine te je u izlaganju financijskog dijela izvješća ukratko izvijestio o
prihodima i rashodima društva u 2014. godini.
Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za financije i
proračun nemaju primjedbi na Izvješće te je otvorio raspravu.
Vijećnica Vedrana Požar je pitala za razlog uklanjanja dosadašnjih stabala u ulici 7. gardijske
brigade i sadnje novih stabala te cijene novih stabala, a direktor Zorić je pojasnio da su stabla bila
dotrajala i da je korijenje istog stvaralo štetu te da će se zasaditi nova stabla ali da ne zna kolika će
biti cijena istih jer nije odabran ponuđač.
Pročelnik Nenad Damjanović je dodao da se uklanjanje stabala vrši i u Tomislavovoj ulici
sukladno Planu o hortikularnom oplemenjivanju te da su dosadašnja stabla izgleda zdrava, ali da je
njihovo korijenje nanosilo štetu vodovodnoj instalaciji.
Nakon rasprave, predsjednik je Izvješće dao na usvajanje.
Izvješće poduzeća Čistoća i Zelenilo d.o.o. o stanju društva i financijsko izvješće za 2014.
godinu je usvojeno većinom glasova, 14 „za“, 1 „protiv“ (Majer) i 2 „suzdržana“ (Antunović i
Požar) i sastavni je dio Zapisnika.
Točka 5.
Izvješće o radu i financijsko izvješće poduzeća Upravitelj-Knin d.o.o. za 2014. godinu
Umjesto direktora Ivice Deronje izvješće je podnijela zaposlenica poduzeća Zdenka Batarilo
te se ukratko osvrnula na rad društva čija je osnovna djelatnost upravljanje i održavanje stambenih
zgrada u gradu Kninu, te upravljanje tržnicama na malo. U izlaganju financijskog dijela izvješća
ukratko je izvijestila o prihodima i rashodima poduzeća u 2014. godini.
Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za financije i
proračun nemaju primjedbi na Izvješće te kako nije bilo rasprave Izvješće je dao na usvajanje.
Izvješće o radu i financijsko izvješće poduzeća Upravitelj-Knin d.o.o za 2014. godinu je
usvojeno većinom glasova, 14 „za“, 1 „protiv“ (Majer) i 2 „suzdržana“ (Antunović i Požar) i
sastavni je dio Zapisnika.
Točka 6.
Izvješće o radu i financijsko izvješće poduzeća Matica d.o.o. za 2014. godinu
Kao nova direktorica društva Ljubica Ukić je pojasnila da još nije izvršena primopredaja
društva te prema dostupnim informacijama ukratko navela aktivnosti kojima se bavila Matica u
2014. godini. Ukratko se osvrnula na financijski dio izvješća te dodala da je u 2014. godini društvo
poslovalo s računovodstvenim gubitkom u iznosu od 142.402 kune, koji se planira pokriti iz dobiti
u budućem razdoblju.
Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za financije i
proračun nemaju primjedbi na Izvješće te kako nije bilo rasprave Izvješće je dao na usvajanje.
Izvješće o radu i financijsko izvješće poduzeća Matica d.o.o. za 2014. godinu je usvojen
većinom glasova, 14 „za“, 1 „protiv“ (Požar) i 2 „suzdržana“ (Antunović i Majer) i sastavni je dio
Zapisnika.
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Točka 7.
Izvješće o radu i financijsko izvješće Turističke zajednice grada Knina za 2014. godinu
Direktorica Matea Lozančić je u svome izlaganju rekla da su ukupni prihodi Turističke
zajednice u 2014. godini iznosili 473.205 kuna, a rashodi 463.133 kune. U nastavku je navela
projekte, prezentacije sajmove i manifestacije u kojima je sudjelovala Turistička zajednica kojima je
osnovni cilj promocija Grada Knina.
Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za financije i
proračun nemaju primjedbi na Izvješće te kako nije bilo rasprave Izvješće je dao na usvajanje.
Izvješće o radu i financijsko izvješće Turističke zajednice grada Knina za 2014. godinu
usvojeno većinom glasova, 14 „za“ i 3 „suzdržana“ (Antunović, Majer i Požar) i sastavni je dio
Zapisnika.

Predsjednik je odredio stanku kako bi Odbor za Statut, Poslovnik i propise razmotrio i
raspravio o točci 8. dnevnog reda.
Sjednica je nastavljena u 10.00 sati.

Točka 8.
Prijedlog Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece
u Dječji vrtić „Cvrčak“ Knin za radnu 2015./2016. godinu
Pročelnica Sanja Lozančić je navela pravni temelj za donošenje odluke te pojasnila kriterije o
načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić “Cvrčak“ Knin za radnu 2015./2016.
godinu.
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 načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji
vrtić “Cvrčak“ Knin za radnu 2015./2016. godinu donesena većinom glasova, 15 „za“ i 2
„suzdržana“ (Antunović i Majer) i sastavni je dio Zapisnika
9. Vijećnička pitanja
Vijećničkih pitanja nije bilo.

Sjednica je završena u 10.05 sati.

ZAPISNIK VODILA
Tatjana Plavčić

PREDSJEDNIK
Marinko Tokmakčija
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