GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/15-01/8
URBROJ: 2182/10-01-15-2
Knin, 10. rujna 2015. godine

ZAPISNIK
s 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina

Sjednica je održana 10. rujna 2015. godine (četvrtak), s početkom u 17.00 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.

Mirko Antunović,
Maja Deronja,
Jovanka Ilić,
Jovo Jankelić,
Ninoslav Majer,
Radojka Manojlović,
Miran Marelja,

8. Oliver Ojdanić,
9. Dragan Matić,
10. Vedrana Požar,
11. Ana Šimić Sunko,
12. Marinko Tokmakčija,
13. Ivan Uzun,
14. Ratko Vujnović.

Na sjednici nisu bila nazočna 3 vijećnika i to: Mijat Hrnjak te Robert Marić i Nadomir
Tadić-Šutra, koji su svoj izostanak opravdali.
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 20. sjednice Gradskog vijeća nije bilo primjedbi te je isti jednoglasno usvojen.
Utvrđivanje dnevnog reda
Prijedlog predsjednika za dopunu dnevnog reda s dvije točke i to: 1. Ostavka vijećnika Mijata
Hrnjakai određivanje zamjenika te 2. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru Odbora za
proračun i financije Gradskog vijeća Grada Knina, koje bi bile točke 1. i 2., a predložene točke
dnevnog reda 1.- 8. bi postale točke 3.-10., usvojen je većinom glasova, 11 „za“ i 3 „suzdržana“
(Požar, Antunović i Majer).

Predsjednik je dopunjeni dnevni red dao na glasovanje i konstatirao da je većinom glasova,
11 „za“ i 3 „suzdržana“ (Požar, Antunović i Majer), usvojen sljedeći:

DNEVNI

RED

1. Ostavka vijećnika Mijata Hrnjakai određivanje zamjenika
(Izvjestitelj: predsjednik Mandatnog povjerenstva Nadomir Tadić - Šutra)
2. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru Odbora za proračun i financije
Gradskog vijeća Grada Knina
(Izvjestitelj: predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Oliver Ojdanić)
3. Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Knina za siječanj-lipanj 2015. godine
(Izvjestiteljica: pročelnica Danijela Merša)
4. Izvješće o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala Grada Knina za
period siječanj - lipanj 2015. godine
(Izvjestiteljica: pročelnica Danijela Merša)
5. Izvješće o danim jamstvima i izdacima po jamstvima Grada Knina za period siječanj lipanj 2015. godine
(Izvjestiteljica: pročelnica Danijela Merša)
6. Izvješće o trošenju sredstava proračunske zalihe Grada Knina za period siječanj lipanj 2015. godine
(Izvjestiteljica: pročelnica Danijela Merša)
7. Prijedlog Odluke o prihvaćanju prijenosa vlasništva nekretnine u korist Grada Knina
(Izvjestitelj: zamjenik gradonačelnice Nikola Blažević)
8. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i
zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa
(Izvjestiteljica: pročelnica Sanja Lozančić)
9. Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Narodne knjižnice Knin
(Izvjestiteljica: ravnateljica knjižnice Kornelija Belak)
10. Vijećnička pitanja

Predsjednik je odredio stanku kako bi Odbor za Statut, Poslovnik i propise te Odbor za izbor
i imenovanja razmotrili i raspravili o točkama 1. i 2. dnevnog reda.
Sjednica je nastavljena u 17.20 sati.
Točka 1.
Ostavka vijećnika Mijata Hrnjaka i određivanje zamjenika
Predsjednik je pozvao Radojku Manojlović da u ime Mandatnog povjerenstva podnese
izvješće.
Član Mandatnog povjerenstva Radojka Manojlović je izvijestila da je od strane vijećnika
Mijata Hrnjaka, izabranog s liste Hrvatske demokratske zajednice - HDZ-a, dana 7. rujna 2015.
godine u gradskoj upravi Grada Knina zaprimljena ostavka na dužnost vijećnika Gradskog vijeća
Grada Knina, da je ista ovjerena od strane javnog bilježnika dana 28. kolovoza 2015., te da mu je
sukladno tome mandat vijećnika prestao dana 7. rujna 2015. godine. Dalje je izvijestila da je
dopisom, zaprimljenim u gradskoj upravi Grada Knina dana 7. rujna 2015. godine, politička stranka
Hrvatska demokratska zajednica - HDZ izvijestila Gradsko vijeće, da je sa svoje liste neizabranih
kandidata za zamjenika vijećnika odredila Josipa Bebeka, čime su se stekli uvjeti za početak
vijećničkog mandata imenovanog dana 10. rujna 2015. godine.
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Sukladno Poslovniku Gradskog vijeća Grada Knina vijećnik Josip Bebek je položio svečanu
prisegu.
Nakon što je čestitao vijećniku Josipu Bebeku na položenoj prisezi i zaželio mu uspješno
obavljanje vijećničke dužnosti predsjednik ga je pozvao da se pridruži ostalim vijećnicima i
sudjeluje u radu i donošenju odluka Vijeća te je prešao na sljedeću točku dnevnog reda.
Nastavku sjednice nazočilo je 15 vijećnika.
Točka 2.
Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru Odbora za proračun i financije
Gradskog vijeća Grada Knina
Predsjednik je pozvao predsjednika Odbora za izbor i imenovanja Olivera Ojdanića da iznese
prijedlog.
Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Oliver Ojdanić je ukratko obrazložio i predložio
da se umjesto dotadašnjeg člana Odbora Mijata Htnjaka zbog podnesene ostavke na dužnost
vijećnika u Odbor za proračun i financije Gradskog vijeća Grada Knina za člana imenuje Josip
Bebek te pročitao životopis istoga.
Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za izbor i
imenovanja nemaju primjedbi na prijedlog te kako nije bilo rasprave isti je dao na glasovanje.
Prijedlog je prihvaćen, te je Rješenje o izboru Odbora za proračun i financije Gradskog vijeća
Grada Knina doneseno većinom glasova, 12 „za“ i 3 „suzdržana“ (Požar, Antunović i Majer) i
sastavni je dio Zapisnika.
Točka 3.
Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Knina za siječanj - lipanj 2015. godine
Pročelnica Danijela Merša je izvijestila da su periodu siječanj – lipanj 2015. godine ostvareni
prihodi i primici u iznosu od 16.946.679,82 kn, rashodi i izdaci u iznosu od 14.004.068,46 kn te da
će se ostvareni višak prohoda i primitaka u iznosu od 2.942.611,36 kn iskoristiti za pokriće manjka
iz prethodnih godina. U nastavku se ukratko osvrnula na planirane prihode i rashode te započete
aktivnosti Grada u prvoj polovini tekuće godine.
Predsjednik je konstatirao da Odbor za financije i proračun nema primjedbi na Izvješće te
kako nije bilo rasprave isto je dao na usvajanje.
Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Knina za siječanj-lipanj 2015. godine je prihvaćeno
većinom glasova, 12 „za“, 2 „protiv“ (Antunović i Majer) i 1„suzdržan“ (Požar) i sastavni je dio
Zapisnika.
Točka 4.
Izvješće o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
Grada Knina za period siječanj - lipanj 2015. godine
Pročelnica Danijela Merša je izvijestila vijećnike da se u 2015. godini Grad Knin nije
zaduživao na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.
Predsjednik je konstatirao da Odbor za financije i proračun nema primjedbi na Izvješće te
kako nije bilo rasprave isto je dao na glasovanje.
Izvješće o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala Grada Knina za period
siječanj-lipanj 2015. godine je prihvaćeno većinom glasova, 13 „za“ i 2 „protiv“ (Antunović i Majer)
i sastavni je dio Zapisnika.
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Točka 5.
Izvješće o danim jamstvima i izdacima po jamstvima Grada Knina
za period siječanj - lipanj 2015. godine
Pročelnica Danijela Merša je izvijestila vijećnike da u 2015. godini 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 isto je dao na glasovanje.
Izvješće o danim jamstvima i izdacima po jamstvima Grada Knina za period siječanj-lipanj
2015. godine je prihvaćeno većinom glasova, 13 „za“ i 2 „protiv“ (Antunović i Majer) i sastavni je
dio Zapisnika.
Točka 6.
Izvješće o trošenju sredstava proračunske zalihe Grada Knina
za period siječanj - lipanj 2015. godine
Pročelnica Danijela Merša je izvijestila vijećnike da se u 2015. godini 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 isto je dao na glasovanje.
Izvješće o trošenju sredstava proračunske zalihe Grada Knina za period siječanj-lipanj 2015.
godine je prihvaćeno većinom glasova, 13 „za“ i 2 „protiv“ (Antunović i Majer) i sastavni je dio
Zapisnika.
Točka 7.
Prijedlog Odluke o prihvaćanju prijenosa vlasništva nekretnine u korist Grada Knina
Zamjenik gradonačelnice Grada Knina Nikola Blažević je pojasnio da je Grad Knin podnio
zahtjev za darovanje predmetne nekretninu u svrhu proširenja gradskog groblja te da je Republika
Hrvatska, Državni ured za upravljanje državnom imovinom donio Odluku o darovanju iste Gradu
Kninu, a čija vrijednost iznosi 261.187,67 kuna. Dodavši da navedeni iznos prelazi iznos do kojeg je
Gradonačelnica ovlaštena samostalno odlučivati o stjecanju i otuđivanju pokretnina
i nekretnina jedinice lokalne samouprave predložio je Gradskom vijeću donošenje predložene
odluke.
Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i propise te Odbor za proračun i
financije nemaju primjedbi na prijedlog te kako nije bilo rasprave isti je dao na glasovanje.
Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o prihvaćanju prijenosa vlasništva nekretnine u korist
Grada Knina donesena većinom glasova, 13 „za“ i 2 „suzdržana“ (Antunović i Majer) i sastavni je
dio Zapisnika.
Točka 8.
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima
gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa
Pročelnica Sanja Lozančić je pojasnila da se predložena izmjena odnosi na izmjenu članka 5.
Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa,
kojim su sada preciznije propisana prava gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Knina,
odnosno prava na plaću i druga prava iz radnog odnosa.
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 izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima
gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa donesena većinom glasova, 13 „za“ i 2
„suzdržana“ (Antunović i Majer) i sastavni je dio Zapisnika.
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Točka 9.
Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Narodne knjižnice Knin
Ravnateljica Narodne knjižnice Knin Kornelija Belak je navela razloge za donošenje novog
Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Narodne knjižnice Knin, koji je donijelo Upravno
vijeće Knjižnice te predložila da Vijeće da prethodnu suglasnost za navedeni prijedlog.
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 Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog
Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Narodne knjižnice Knin donesen većinom glasova,
13 „za“ i 2 „suzdržana“ (Antunović i Majer) i sastavni je dio Zapisnika.

Točka 10.
Vijećnička pitanja
Vijećničkih pitanja nije bilo.

Sjednica je završena u 17.45 sati.

ZAPISNIK VODILA
Tatjana Plavčić

PREDSJEDNIK
Marinko Tokmakčija
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