GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/15-01/11
URBROJ: 2182/10-01-15-2
Knin, 1. prosinca 2015. godine

ZAPISNIK
s 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina

Sjednica je održana 1. prosinca 2015. godine (utorak), 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.

Josip Bebek,
Maja Deronja,
Jovanka Ilić,
Jovo Jankelić,
Radojka Manojlović,
Miran Marelja,
Robert Marić,
Oliver Ojdanić,

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

Na sjednici nisu bila nazočna 2 vijećnika i to: Mirko Antunović, koji je svoj izostanak
opravdao te 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
Na zapisnik s 21. sjednice Gradskog vijeća nije bilo primjedbi te je isti jednoglasno usvojen.
Utvrđivanje dnevnog reda
Predsjednik je predloženi dnevni red dao na glasovanje i konstatirao da je jednoglasno
usvojen sljedeći:

DNEVNI

RED

1. Prijedlog Pravilnika o radu zaposlenika Pučkog otvorenog učilišta Knin
(Izvjestitelj: ravnatelj Mato Milanović)
2. Prijedlog Pravilnika o radu Narodne knjižnice Knin
(Izvjestiteljica: ravnateljica Kornelija Belak)
3. Prijedlog Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u gradu
Kninu za 2015. godinu
(Izvjestitelj: pročelnik Nenad Damjanović)
4. Prijedlog Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u gradu Kninu za
2015. godinu
(Izvjestitelj: pročelnik Nenad Damjanović)
5. Prijedlog Izmjene Programa socijalnih davanja na području grada Knina za 2015.
(Izvjestiteljica: pročelnica Sanja Lozančić)
6. Prijedlog Izmjene Programa javnih potreba u kulturi na području grada Knina s
financijskim planom za 2015. godinu
(Izvjestiteljica: pročelnica Sanja Lozančić)
7. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Knina za 2015. godinu - Rebalans III.
(Izvjestiteljica: pročelnica Danijela Merša)
8. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Knina za 2015. godinu,
uz Rebalans III.
(Izvjestiteljica: pročelnica Danijela Merša)
9. Prijedlog Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika
(Izvjestiteljica: pročelnica Sanja Lozančić)
10. Prijedlog Plana mreže dječjih vrtića na području grada Knina
(Izvjestiteljica: pročelnica Sanja Lozančić)
11. Prijedlog Odluke o načinu financiranja aktivnosti mjesnih odbora na području grada
Knina
(Izvjestiteljica: pročelnica Sanja Lozančić)
12. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju člana Stožera zaštite i spašavanja za
Grad Knin
(Izvjestitelj: pročelnik Nenad Damjanović)
13. Prijedlog Odluke o osnivanju i ustroju Postrojbe civilne zaštite Grada Knina
(Izvjestitelj: zamjenik gradonačelnika Slaven Ivić)
14. Vijećnička pitanja

Točka 1.
Prijedlog Pravilnika o radu zaposlenika Pučkog otvorenog učilišta Knin
Ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Knin Mato Milanović je obrazložio da je razlog
donošenja novog Pravilnika o radu zaposlenika Pučkog otvorenog učilišta Knin, koji je donijelo i
predložilo Upravno vijeće POU, usklađenje sa zakonom i aktima Grada Knina te je predložio da
Vijeće da prethodnu suglasnost za navedeni prijedlog.
Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za financije i
proračun nemaju 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 radu zaposlenika Pučkog otvorenog učilišta Knin, donesen jednoglasno i sastavni je dio
Zapisnika.
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Točka 2.
Prijedlog Pravilnika o radu Narodne knjižnice Knin
Ravnateljica Narodne knjižnice Knin Kornelija Belak je također obrazložila da je razlog
donošenja novog Pravilnika o radu narodne knjižnice Knin, koji je donijelo i predložilo Upravno
vijeće Knjižnice, usklađenje sa zakonom i aktima Grada Knina te je predložila da Vijeće da
prethodnu suglasnost za navedeni prijedlog.
Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za financije i
proračun nemaju 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 radu Narodne knjižnice Knin donesen jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika.
Točka 3.
Prijedlog Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
u gradu Kninu za 2015. godinu
Pročelnik Nenad Damjanović je rekao da su pojedini projekti predviđeni ovim Programom
realizirani u većem ili manjem opsegu te je ukratko pojasnio predloženu izmjenu.
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 je Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u Gradu Kninu za 2015. godinu donesena većinom glasova, 14 „za“ i 1 „suzdržan“
(Požar) i sastavni je dio Zapisnika.
Točka 4.
Prijedlog Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture
u gradu Kninu za 2015. godinu
Pročelnik Nenad Damjanović je rekao da su pojedini projekti predviđeni ovim Programom
realizirani u većem ili manjem opsegu te je ukratko pojasnio predloženu izmjenu.
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 je Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu
Kninu za 2015. godinu donesena većinom glasova, 14 „za“ i 1 „suzdržan“ (Požar) i sastavni je dio
Zapisnika.
Točka 5.
Prijedlog Izmjene Programa socijalnih davanja na području grada Knina za 2015.
Pročelnica Sanja Lozančić je pojasnila predloženu izmjenu Programa te dodala da se
slijedom toga povećao i dosadašnji ukupni iznos sredstava predviđen ovim Programom.
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 usvajanje.
Prijedlog je prihvaćen te je Izmjena Programa socijalnih davanja na području Grada Knina za
2015. godinu donesena većinom glasova, 14 „za“ i 1 „suzdržan“ (Požar) i sastavni je dio Zapisnika.
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Točka 6.
Prijedlog Izmjene Programa javnih potreba u kulturi na području
grada Knina s financijskim planom za 2015. godinu
Pročelnica Sanja Lozančić je pojasnila predloženu izmjenu stavke i povećanje ukupnog
iznosa sredstava predviđenog ovim Programom.
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 usvajanje.
Prijedlog je prihvaćen te je Izmjena Programa socijalnih davanja na području Grada Knina za
2015. godinu donesena većinom glasova, 14 „za“ i 1 „suzdržan“ (Požar) i sastavni je dio Zapisnika.
Točka 7.
Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Knina za 2015. godinu - Rebalans III.
Pročelnica Danijela Merša je prije izlaganja Rebalansa III. izvijestila da ovlašteni predlagatelj
želi podnijeti usmeni amandman na prijedlog, koji je više tehničke prirode, budući da je nakon
donošenja predloženog Rebalansa III., Grad Knin zaprimio uplatu tj. tekuću pomoć Državne uprave
za zaštitu i spašavanje za rad JVP Grada Knina, u vrijednosti od 70.000,00 kuna, što je dovelo do
povećanja prihoda i rashoda Grada Knina.
Vijećnici su jednoglasno prihvatili da ovlašteni predlagatelj usmeno, na sjednici podnese
amandman.
Zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Knina Nikola Blažević je pozvavši se
na izneseno pojašnjenje pročelnice Danijele Merše u vezi amandmana na Rebalans III., tražio da se
o amandmanu očituje nadležni Odbor za financije i proračun.
Predsjednik je pozvavši se na odredbe Poslovnika Gradskog vijeća Grada Knina rekao da
podneseni amandman bitno ne mijenja predloženi prijedlog akta te da nema potrebe da Odbor za
financije i proračun još jednom zasjeda jer je isti već ranije razmotrio prvobitno dostavljeni prijedlog
akta na koji Odbor nije imao primjedbi te je pozvao vijećnike na raspravu.
Budući da nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog, zajedno s iznesenim amandmanom koji
je postao sastavni dio konačnog prijedloga, dao na usvajanje.
Prijedlog je prihvaćen te je Izmjena i dopuna Proračuna Grada Knina za 2015. godinu –
Rebalans III, usvojena jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika.
Točka 8.
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Knina za 2015. godinu
Pročelnica Danijela Merša je pojasnila da je Odluku o izvršenju Proračuna Grada Knina
potrebno uskladiti s usvojenim Rebalansom III. 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
2015. godinu donesena većinom glasova, 13 „za“ i 1 „suzdržan“ (Požar) i sastavni je dio Zapisnika.
Točka 9.
Prijedlog Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika
Pročelnica Sanja Lozančić je pojasnila da je dosadašnja Odluka radi usklađenja sa
Zakonskim propisima do danas imala nekoliko izmjena te je predložila donošenje nove Odluke, čije
odredbe se ne mijenjaju u odnosu na raniju Odluku, nego se samo terminološki usklađuju sa važećim
zakonskim propisima.
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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 plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika
gradonačelnika donesena jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika.
Točka 10.
Prijedlog Plana mreže dječjih vrtića na području grada Knina
Pročelnica Sanja Lozančić je pojasnila da se predloženim Planom mreže dječjih vrtića na
području grada Knina utvrđuju dječji vrtići u kojima se obavlja djelatnost predškolskog odgoja i
obrazovanja, objekti u kojima se provode programi predškolskog odgoja i obrazovanja kao i razvoj
mreže dječjih vrtića na području grada Knina.
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 Plan mreže dječjih vrtića na području grada Knina donesen
jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika.
Točka 11.
Prijedlog Odluke o načinu financiranja aktivnosti
mjesnih odbora na području grada Knina
Pročelnica Sanja Lozančić je pojasnila da se predloženom Odlukom utvrđuje način
financiranja aktivnosti mjesnih odbora na području grada Knina, što se financira iz visine ukupnih
sredstava planiranih za mjesne odbore u Proračunu Grada Knina i način raspodjele tih sredstva na
mjesne odbore.
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 načinu financiranja aktivnosti mjesnih odbora na
području grada Knina donesena većinom glasova, 13 „za“ i 1 „protiv“ (Požar) i sastavni je dio
Zapisnika.
Točka 12.
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju člana
Stožera zaštite i spašavanja za Grad Knin
Pročelnik Nenad Damjanović je predložio izmjenu Odluke o imenovanju članova Stožera
zaštite i spašavanja za Grad Knin na način da se umjesto dosadašnjeg načelnika Stožera Nikole
Blaževića, za novog načelnika Stožera imenuje Slaven Ivić.
Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i propise te Odbor za izbor i
imenovanje nemaju primjedbi na prijedlog te kako nije bilo rasprave isti je dao na glasovanje.
Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Stožera zaštite i
spašavanja za Grad Knin donesena jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika.
Točka 13.
Prijedlog Odluke o osnivanju i ustroju Postrojbe civilne zaštite Grada Knina
Zamjenik gradonačelnika Slaven Ivić je navodeći pravni temelj te razlog za donošenje
Odluke o osnivanju i ustroju Postrojbe civilne zaštite Grada Knina predložio donošenje iste.
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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 osnivanju i ustroju Postrojbe civilne zaštite Grada
Knina donesena jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika.
Točka 14.
Vijećnička pitanja
Vijećnik Ivan Uzun je rekao da ima informaciju da je sanacijska upraviteljica kninske bolnice
Antonela Karačić naložila tehničaru radiologije Mahmoudu Tomeliehu da napusti prostor bolnice u
kome je živio više od 20 godina. Od zamjenika koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Knina je
tražio da provjeri točnost te informacije i da, ukoliko je ista točna, reagira sukladno njegovim
zakonskim ovlastima upozorivši kako je ovdje riječ o tjeranju stručnih kadrova iz grada i kninske
bolnice.
Zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Knina Nikola Blažević je, napomenuvši
da Grad Knin nije nadležan za stambeno zbrinjavanje, rekao da mu je poznat slučaj imenovanog te
da je Grad i ranijih godina putem pisane preporuke za stambeno zbrinjavanje pokušao pomoći u
rješavanju stambenog problema gosp. Tomelieha. Dodao je da je pravo sanacijske ravnateljice da
upravlja resursima i prostorom bolnice ali da će joj u vezi navedenog poslati upit i po dobivenom
odgovoru obavijestiti vijećnike i ostale nazočne.

Sjednica je završena u 10.45 sati.

ZAPISNIK VODILA
Tatjana Plavčić

PREDSJEDNIK
Marinko Tokmakčija
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