GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/15-01/5
URBROJ: 2182/10-01-15-2
Knin, 22. svibnja 2015. godine

ZAPISNIK
s 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina

Sjednica je održana 22. svibnja 2015. godine (petak), s početkom u 13.00 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.

Maja Deronja,
Mijat Hrnjak,
Jovanka Ilić,
Radojka Manojlović,
Miran Marelja,
Robert Marić,
Oliver Ojdanić,

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 nisu bila nazočna 3 vijećnika i to: Mirko Antunović, Jovo Jankelić, koji su svoj
izostanak opravdali te Ninoslav Majer.
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 sa 17. sjednice Gradskog vijeća nije bilo primjedbi te je isti usvojen jednoglasno.
Utvrđivanje dnevnog reda
Predsjednik je predloženi dnevni red dao na glasovanje i konstatirao da je jednoglasno
usvojen sljedeći:

DNEVNI
1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

RED

Prijedlog Odluke o objavljivanju Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove i
zamjenike članova Savjeta mladih Grada Knina
(Izvjestiteljica: pročelnica Sanja Lozančić)
Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o određivanju imena ulica i trgova na području
grada Knina
(Izvjestiteljica: pročelnica Sanja Lozančić)
Prijedlozi Odluka o dodjeli priznanja Grada Knina u 2015. godini
(Izvjestiteljica: predsjednica Odbora za priznanja Josipa Rimac)
Prijedlog Programa pripremnih i provedbenih aktivnosti za turističku 2015. godinu na
području grada Knina
(Izvjestitelj: pročelnik Nenad Damjanović)
Prijedlog Operativnog programa aktivnosti Grada Knina za ljetnu sezonu 2015.
(Izvjestitelj: pročelnik Nenad Damjanović)
Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada
Knina
(Izvjestitelj: Oliver Ojdanić, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja)
Vijećnička pitanja

Točka 1.
Prijedlog Odluke o objavljivanju Javnog poziva za predlaganje
kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Knina
Pročelnica Sanja Lozančić je ukratko pojasnila da se donošenjem predložene odluke pokreće
postupak biranja članova Savjeta mladih i njihovih zamjenika te dodala da je Javni poziv sastavni
dio predložene odluke.
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 objavljivanju Javnog poziva za predlaganje kandidata
za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Knina donesena jednoglasno i sastavni je dio
Zapisnika.

Točka 2.
Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o određivanju imena ulica
i trgova na području grada Knina
Pročelnica Sanja Lozančić je temeljem prijedloga Povjerenstva za imenovanja i
preimenovanja ulica, trgova i naselja grada Knina, od dana 8. svibnja 2015. godine, pojasnila i
predložila dopunu Odluke o određivanju imena ulica i trgova na području Grada Knina s dvije nove
ulice u Novom centru Knin i to: ulicom Gospe Velikoga Hrvatskog Krsnog Zavjeta i ulicom 72.
bojne Vojne policije te njihovim karakteristikama i opisom.
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 Odluke o dopuni Odluke o određivanju imena ulica i
trgova na području grada Knina donesena većinom glasova, 13 „za“ i 1 „suzdržan“ (Požar) i
sastavni je dio Zapisnika
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Točka 3.
Prijedlozi Odluka o dodjeli priznanja Grada Knina
Gradonačelnica je rekla da Grad Knin svake godine uoči blagdana svetog Ante i Dana Grada
dodjeljuje priznanja te je obrazložila prijedloge Odbora za priznanja Grada Knina, da se u 2015.
godini dodijele sljedeća priznanja i to: „Nagrada Grada Knina“ – udruzi veterana 7. gardijske
brigade „PUME“ i udruzi veterana 4. gardijske brigade; „Grb Grada Knina“ - posthumno Anti
Grabiću i gosp. Zoranu Čavari; „Plaketa Grada Knina“- gđi. Anđi Mešin, gđi. Nadi Hržić, gosp.
Anti Duilu i gosp. Vladi Arežini.
Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na
prijedlog te kako nije bilo rasprave prijedloge 8 odluka je dao na usvajanje.
Prijedlozi su prihvaćeni, te su Odluke o dodjeli priznanja Grada Knina prihvaćene
jednoglasno i sastavni su dio Zapisnika.

Točka 4.
Prijedlog Programa pripremnih i provedbenih aktivnosti
za turističku 2015. godinu na području grada Knina
Pročelnik Nenad Damjanović je sukladno Zakonu o zaštiti i spašavanju i Programu aktivnosti
u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH za turističku 2015. godinu predložio
usvajanje Programa pripremnih i provedbenih aktivnosti za turističku 2015. godinu na
području grada Knina koji sadrži procjenu ugroze stanovništva i materijalnih dobara u slučaju
poplave, potresa i drugih prirodnih opasnosti, kao i popis skloništa u gradu Kninu koje bi se koristile
kao skloništa u slučaju potrebe zbrinjavanja stanovništva i turista.
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 Program pripremnih i provedbenih aktivnosti za turističku 2015.
godinu na području Grada Knina donesen jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika.

Točka 5.
Prijedlog Operativnog programa aktivnosti Grada Knina za ljetnu sezonu 2015.
Pročelnik Nenad Damjanović je sukladno Zakonu o zaštiti i spašavanju i Programu aktivnosti
u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH za turističku 2015. godinu predložio
usvajanje Operativnog program aktivnosti Grada Knina, kojim su određene relevantne institucije
zadužene za provedbu programa dodavši da je navedeni prijedlog usuglašen s Operativnim
programom VZ ŠKZ.
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 Operativni program aktivnosti Grada Knina za ljetnu sezonu
2015. donesen jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika.
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Točka 6.
Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Povjerenstva
za ravnopravnost spolova Grada Knina
Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Oliver Ojdanić je predložio da se u Povjerenstvo
za ravnopravnost spolova Grada Knina imenuju: Maja Deronja za predsjednicu te za članove
Povjerenstva: Ivan Uzun, Jovanka Ilić, Vedrana Požar, Anto Milišić, Lidija Ćurko, Ivana Vidović,
Josip Blažević i Anđelka Balić.
Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i propise nemaju primjedbi na
prijedlog Odbora za izbor i imenovanje te kako nije bilo rasprave isti je dao na usvajanje.
Prijedlog je prihvaćen, te je Rješenje o imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova
Grada Knina doneseno jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika.

7. Vijećnička pitanja
Predsjednik je pozvao vijećnike da postave svoja pitanja.
 Vijećnik Ante Nadomir Tadić-Šutra je zamjenika gradonačelnice Slavena Ivića pitao o nastalom
problemu u vezi molitve na ranije održanoj maturalnoj zabavi u Kninu te pitao što Grad Knin
može poduzeti da se ubuduće molitva ne smatra ugrozom i kako se isti problem ne bi ponavljao
ubuduće te da se zaštiti volja mladih.
Zamjenik gradonačelnice Slaven Ivić je izrazio žaljenje što se raspravlja o toj temi te je u svoje i
u ime Grada Knina pozdravio i pohvalio maturante te im se zahvalio na dostojanstvenom i
kulturnom ponašanju tijekom maturalne zabave, kao i prilikom intoniranja himne RH i za
vrijeme molitve, a koja je održana prema njihovoj želji. Pojasnio je da je organizacija maturalne
zabave ili bilo kojeg drugog događanja u srednjoj školi u ingerenciji iste te da se Grad tu ne
može miješati, ali da postoji mogućnost da mladi kroz Savjet mladih Grada Knina, razne udruge,
nastavne ili izvannastavne aktivnosti iskažu svoje želje, stavove i mišljenja.

Predsjednik je obavijestio nazočne o terminu i mjestu održavanja svečane sjednice Gradskog
vijeća Grada Knina te ih pozvao da svojom nazočnošću uveličaju obilježavanje Dana Grada.

Sjednica je završena u 13.35 sati.

ZAPISNIK VODILA
Tatjana Plavčić

PREDSJEDNIK
Marinko Tokmakčija
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