GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/13-01/10
URBROJ: 2182/10-01-13-2
Knin, 12. studenog 2013. godine

ZAPISNIK
s 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina
Sjednica je održana 12. studenog 2013. 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).
Predsjednik je izvršio prozivku vijećnika te je utvrđeno da su na sjednici nazočni sljedeći vijećnici:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mirko Antunović,
Maja Deronja,
Mijat Hrnjak,
Jovanka Ilić,
Jovo Jankelić,
Robert Marić,
Dragan Matić,
Ninoslav Majer

9. Radojka Manojlović,
10. Oliver Ojdanić,
11. Vedrana Požar,
12. Ana Šimić,
13. Nadomir Tadić-Šutra,
14. Marinko Tokmakčija,
15. Ivan Uzun,
16. Ratko Vujnović.

Na sjednici nije bio nazočan vijećnik Marko Jelić (opravdao izostanak).
Nakon izvršene prozivke predsjednik je utvrdio da je na sjednici od ukupno 17 nazočno 16
vijećnika, te da Vijeće ima kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje odluka.
Na zapisnik s 3. sjednice Gradskog vijeća nije bilo primjedbi te je nakon glasovanja
predsjednik konstatirao da je isti usvojen većinom glasova, 15 „za“ i 1 „suzdržan“ (Majer).
Utvrđivanje dnevnog reda
Predsjednik je na temelju prijedloga Odbora za Statut, Poslovnik i propise, a sukladno
obrazloženju ravnatelja POU, koje su vijećnici dobili u pisanom obliku, predložio da se s
predloženog dnevnog reda skine točka pod rednim brojem 12. - Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o
osnivanju Pučkog otvorenog učilišta Knin, a da predložene dotadašnje točke 13. i 14. postanu točke
12. i 13.
Predsjednik je predloženi dnevni red s izmjenama dao na glasovanje i konstatirao da je
jednoglasno usvojen sljedeći:

DNEVNI

RED

1. Prijedlog Izmjena i dopuna II. Proračuna Grada Knina za 2013. godinu - Rebalans II.
(Izvjestiteljica: pročelnica Danijela Merša)
2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Grada Knina za 2013.
godinu uz Rebalans II.
(Izvjestiteljica: pročelnica Danijela Merša)
3. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u
gradu Kninu za 2013. godinu
(Izvjestiteljica: privremena pročelnica Josipa Leontić)
4. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u gradu Kninu za
2013. godinu
(Izvjestiteljica: privremena pročelnica Josipa Leontić)
5. Prijedlog Izmjena i dopuna II. Programa socijalnih davanja na području Grada Knina za 2013.
godinu
(Izvjestitelj: pročelnik Nenad Damjanović)
6. Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Knina s financijskim
planom za 2013. godinu
(Izvjestitelj: pročelnik Nenad Damjanović)
7. Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u športu na području Grada Knina za 2013. godinu
(Izvjestitelj: pročelnik Nenad Damjanović)
8. Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u financiranju udruga civilnog društva na području
Grada Knina za 2013. godinu
(Izvjestitelj: pročelnik Nenad Damjanović)
9. Prijedlog Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Knina
(Izvjestiteljica: gradonačelnica Josipa Rimac)
10. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja gradskog groblja u Kninu
(Izvjestiteljica: privremena pročelnica Josipa Leontić)
11. Prijedlog Odluke o kupnji nekretnine označene kao čest.zem.2227, zk.ul. 1853, KO
Kninskopolje, anagrafske oznake Kninskih biskupa u svrhu proširenja gradskog groblja Grada
Knina
(Izvjestiteljica: privremena pročelnica Sanja Lozančić)
12. Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Pučkog otvorenog učilišta Knin
(Izvjestitelj: pročelnik Nenad Damjanović)
13. Vijećnička pitanja

Točka 1.
Prijedlog Izmjena i dopuna II. Proračuna Grada Knina za 2013. godinu - Rebalans II.
Predsjednik je pozvao zamjenika gradonačelnice Nikolu Blaževića i pročelnicu Danijelu
Merša da obrazlože prijedlog.
Zamjenik gradonačelnice Nikola Blažević je rekao da Rebalansom II. ukupni rashodi i izdaci
iznose 36.875.258 kn, da ukupni prihodi i primici iznose 48.517.614 kn, odnosno da su i rashodi i
primici za 1.107.786 kn manji u odnosu na Rebalans I. te pojasnio da se višak prihoda i primitaka u
iznosu od 11.642.356 kn odnosi na preneseni manjak prihoda i primitaka iz prethodnih godina. U
nastavku je ukratko obrazložio stavke na koje su se odnosile izmjene.
Predsjednik je konstatirao da Odbor za financije i proračun nema primjedbi na prijedlog te je
otvorio raspravu.
Vijećnik Mirko Antunović je rekao da su ovim Rebalansom prihodi od prodaje građevinskih
objekata planirani u iznosu od 14.207.356 kn, a da je, prema podacima s prošle sjednice Vijeća,
sukladno izvršenju Proračuna do lipnja potrošeno 14.600.000 kn. Pitao je koliko je do sada
prihodovano sredstava od prodaje građevinskih objekata i da li se, ako nije ništa prodano, procedure
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u vezi prodaje istih uspijevaju završiti do kraja fiskalne godine. Vijećnik je također rekao da nakon
izračuna zaključuje da će Grad biti u minusu oko 2,5 milijuna kuna te je pitao hoće li nakon ovog
rebalansa biti poštovana odredba zakona da Grad na plaće potroši samo 20% prihoda poslovanja u
prethodnoj godini.
Zamjenik gradonačelnice Nikola Blažević je rekao da je prodaja građevinskih objekata
planirana još u Rebalansu I. i da kao obveza ostaje, a da će do kraja tekuće godine biti raspisan
natječaj za prodaju istih. Dodao je da prihod od prodaje stanova iznosi 800.000 kn i poslovnog
prostora cca 200.000 kn te da se za plaće neće prekoračiti masa od 20% ostvarenih prihoda.
Vijećnik Mirko Antunović je rekao da uzimajući u obzir navedeni iznos prihoda od milijuna
kuna, da će Grad opet biti u minusu oko 1,5 milijun kuna te je od nadležne pročelnice tražio pisani
odgovor koliko dugo traje procedura prodaje planiranih građevinskih objekata i je li to moguće
dovršiti do kraja tekuće godine, na što mu je zamjenik gradonačelnice Nikola Blažević rekao da će
traženi odgovor dobiti.
Nakon rasprave predsjednik je prijedlog dao na usvajanje.
Prijedlog je prihvaćen te su Izmjene i dopune II. Proračuna Grada Knina za 2013. godinu –
Rebalans II., usvojene većinom glasova, 13 „za“ i 3 „protiv“ (Antunović, Majer i Požar) i sastavni su
dio Zapisnika.
Točka 2.
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Grada Knina
za 2013. godinu uz Rebalans II.
Predsjednik je pozvao zamjenika gradonačelnice Nikolu Blaževića da obrazloži prijedlog.
Zamjenik gradonačelnice Nikola Blažević je pojasnio da je Odluku o izvršenju Proračuna
Grada Knina potrebno uskladiti s donesenim Rebalansom II. te se sukladno tome mijenja članak 2.
stavak 1. Odluke odnosno 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 isti je dao na usvajanje.
Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna
Grada Knina za 2013. godinu donesena većinom glasova, 13 „za“ i 3 „protiv“ (Antunović, Majer i
Požar) i sastavni je dio Zapisnika.
Točka 3.
Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u Gradu Kninu za 2013. godinu
Predsjednik je pozvao privremenu pročelnicu Josipu Leontić da obrazloži prijedlog.
Privremena pročelnica Josipa Leontić je pojasnila da je prvom izmjenom Programa planirani
ukupni iznos od 1.480.000 kn povećan na 3.287.000 kn najvećim dijelom zbog planiranog projekta
modernizacije javne rasvjete, ali da se zbog nemogućnosti realizacije navedenog projekta ovom
drugom izmjenom Programa ukupni iznos smanjuje na 956.000 kn. Dodala je da će se navedena
stavka planirati u programu za iduću godinu, te pojasnila preostale stavke koje su mijenjane jer se
djelomično ili u cijelosti neće realizirati do kraja 2013. godine.
Predsjednik je konstatirao da Odbor za financije i proračun i Odbor za Statut, Poslovnik i
propise nemaju primjedbi na prijedlog te je otvorio raspravu.
Vijećnik Mirko Antunović je pročitao dio teksta obrazloženja prijedloga u vezi stavke
izgradnje nerazvrstanih cesta te rekao da se, koliko je njemu poznato, sve stavke u IPA projektu
točno definiraju i da pretpostavlja da je došlo do nekih izmjena, te tražio presliku IPA projekta.
Privremena pročelnica Josipa Leontić je pojasnila da je uređenje pojedinih ulica planirano
kroz proračun Grada, a da je isto realizirano kroz IPA projekt odnosno sredstvima EU.
Vijećnik Mirko Antunović je pitao zašto su te stavke planirane u Programu ako su već bile
planirane kroz IPA projekt, na što je privremena pročelnica Josipa Leontić rekla da će vijećniku
dostaviti pisani odgovor i traženu presliku IPA projekta.
Kako nije bilo daljnje rasprave predsjednik je prijedlog dao na usvajanje.
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Prijedlog je prihvaćen te su II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture u Gradu Kninu za 2013. godinu donesene većinom glasova, 13 „za“ i 3
„protiv“ (Antunović, Majer i Požar) i sastavni su dio Zapisnika.
Točka 4.
Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture
u Gradu Kninu za 2013. godinu
Predsjednik je pozvao privremenu pročelnicu Josipu Leontić da obrazloži prijedlog.
Privremena pročelnica Josipa Leontić je pojasnila da se izmjena Programa uglavnom odnosi
na radove na održavanju javnoprometnih i pješačkih površina te na održavanje nerazvrstanih cesta.
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 su II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne
infrastrukture u Gradu Kninu za 2013. godinu donesene većinom glasova, 13 „za“ i 3 „suzdržana“
(Antunović, Majer i Požar) i sastavni su dio Zapisnika.
Točka 5.
Prijedlog Izmjena i dopuna II. Programa socijalnih davanja na području Grada Knina
za 2013. godinu
Predsjednik je pozvao pročelnika Nenada Damjanovića da obrazloži prijedlog.
Pročelnik Nenad Damjanović je pojasnio izmjene i dopune Programa po pojedinim stavkama
koje su se odnosile na izmjene financijskih iznosa i usklađenje s Rebalansom II.
Predsjednik je konstatirao da Odbor za financije i proračun i Odbor za Statut, Poslovnik i
propise nemaju primjedbi na prijedlog te je otvorio raspravu.
Vijećnik Mirko Antunović je pitao odnosi li se iznos za đačke stipendije na stipendije od
ranijih godina ili od ove godine, a pročelnik Nenad Damjanović je odgovorio da se iznos za
stipendije odnosi na obveze iz prethodnih godina.
Kako nije bilo daljnje rasprave predsjednik je prijedlog dao na usvajanje.
Prijedlog je prihvaćen te su Izmjene i dopune II. Programa socijalnih davanja na području
Grada Knina za 2013. godinu donesene većinom glasova, 13 „za“ i 3 „suzdržana“ (Antunović, Majer
i Požar) i sastavni su dio Zapisnika.
Točka 6.
Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Knina
s financijskim planom za 2013. godinu
Predsjednik je pozvao pročelnika Nenada Damjanovića da obrazloži prijedlog.
Pročelnik Nenad Damjanović je pojasnio izmjene Programa po pojedinim stavkama koje su
se odnosile na izmjene financijskih iznosa i usklađenje s Rebalansom II.
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 usvajanje.
Prijedlog je prihvaćen te su Izmjene Programa javnih potreba u kulturi na području Grada
Knina s financijskim planom za 2013. godinu donesene većinom glasova, 13 „za“, 1 „protiv“
(Majer) i 2 „suzdržana“ (Antunović i Požar) i sastavni su dio Zapisnika.
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Točka 7.
Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u športu na području Grada Knina
za 2013. godinu
Predsjednik je pozvao pročelnika Nenada Damjanovića da obrazloži prijedlog.
Pročelnik Nenad Damjanović je pojasnio izmjene Programa po pojedinim stavkama koje su
se odnosile na izmjene financijskih iznosa i usklađenje s Rebalansom II.
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 usvajanje.
Prijedlog je prihvaćen te su Izmjene Programa javnih potreba u športu na području Grada
Knina za 2013. godinu donesene većinom glasova, 13 „za“, 1 „protiv“ (Požar) i 2 „suzdržana“
(Antunović i Majer) i sastavni su dio Zapisnika.
Točka 8.
Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u financiranju udruga civilnog društva na
području Grada Knina za 2013. godinu
Predsjednik je pozvao pročelnika Nenada Damjanovića da obrazloži prijedlog.
Pročelnik Nenad Damjanović je pojasnio izmjene i dopune Programa po pojedinim stavkama
koje su se odnosile na izmjene financijskih iznosa i usklađenje s Rebalansom II.
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 usvajanje.
Prijedlog je prihvaćen te su Izmjene Programa javnih potreba u financiranju udruga civilnog
društva na području Grada Knina za 2013. godinu donesene većinom glasova, 13 „za“, 1 „protiv“
(Požar) i 2 „suzdržana“ (Antunović i Majer) i sastavni su dio Zapisnika.
Točka 9.
Prijedlog Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Knina
Predsjednik je pozvao zamjenika gradonačelnice Nikolu Blaževića da obrazloži prijedlog.
Zamjenik gradonačelnice Nikola Blažević je naveo pravni temelj za donošenje predložene Odluke te
rekao da je unutarnji ustroj Grada Knina trenutno uspostavljen sa šest odjela te ih naveo i pojasnio je
da je postojeći ustroj napravljen je s ciljem šire podjele poslova prema njihovoj srodnosti ali da su se
u praksi pojavljivali problemi s negativnim sukobom nadležnosti pa da su često pojedini pročelnici
odbijali postupati u konkretnim situacijama neopravdano negirajući nadležnost odjela kojim
rukovode. Kao razlog donošenja nove odluke naveo je želju za boljom suradnjom pojedinih odjela i
većom učinkovitošću rada pojedinih upravnih tijela Grada Knina te da gradska uprava bude servis
građanima. Također je rekao da Ministarstvo uprave inzistira da upravna tijela jedinica lokalne
samouprave mogu biti samo upravni odjeli i službe i da se iz tog razloga predlaže preimenovanje
sadašnjeg Ureda gradonačelnika. U nastavku je predložio ustrojavanje tri upravna odjela (Upravni
odjel za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti, Upravni odjel za financije, gospodarstvo i EU
fondove i Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu
okoliša) te pojasnio izmjene vezane za preraspodjelu djelokruga pojedinih upravnih tijela dodavši da
se potrebna financijska sredstva za rad upravnih tijela osiguravaju u Proračunu Grada Knina za
2014. godinu. Na kraju je rekao da prihvaća primjedbe Odbora za Statut, Poslovnik i propise, tj. da
se u članku 13. predložene Odluke riječi: „na neodređeno vrijeme“, zamjene riječima: „na način
propisan zakonom“ te da se u članku 27. riječi: „od preuzimanja službenika i namještenika“,
zamjene riječima: „od stupanja na snagu Pravilnika“, napomenuvši da nitko od zaposlenika neće
dobiti otkaz ili biti neraspoređen.
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Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i propise dao primjedbe na
prijedlog, koje je naveo zamjenik gradonačelnice, a da Odbor za financije i proračun nema
primjedbi na prijedlog, te je otvorio raspravu.
Vijećnik Mirko Antunović je rekao da u obrazloženju u vezi ocjene potrebnih sredstava ista
nisu precizirana te je pitao je li Odbor za financije i proračun u vezi istoga imao neke informacije
koje nisu predočene Gradskom vijeću. Također je pitao za procjenu o potrebnom iznosu sredstava
za plaće zaposlenika gradske uprave u odnosu na dosadašnji iznos i hoće li se prekoračiti predviđeni
limit sredstava te koliki će biti koeficijenti radnih mjesta zaposlenika i dodao da se nada da neće biti
degradacije odnosno nagrađivanja pojedinih zaposlenika.
Zamjenik gradonačelnice Nikola Blažević je odgovorio da je u proračunu Grada definirana
stavka za financiranje plaća i da se provedbom ove odluke neće prekoračiti limit od 20% prihoda
vlastitih sredstava za plaće svih zaposlenika, a da će donesena rješenja zaposlenika biti transparentna
i da će se uvažavati svaki pojedinac i biti adekvatno raspoređen.
Vijećnik Mirko Antunović je ponovo pitao za konkretnu procjenu potrebnih sredstava,
odnosno kolika će se suma sredstava za plaću smanjiti ili povećati u odnosu na dosadašnja sredstva.
Zamjenik gradonačelnice Nikola Blažević je još jednom ponovio da se masa za plaće ostaje
ista i da se neće prekoračiti limit od 20% prihoda vlastitih sredstava koji jedinice lokalne
samouprave ne smiju prekoračiti, na što je vijećnik Mirko Antunović konstatirao da uštede neće biti
tj. da sve ostaje kao do sada.
Kako nije bilo daljnje rasprave predsjednik je prijedlog s izmjenama dao na usvajanje.
Prijedlog s navedenim izmjenama je prihvaćen te je Odluka o ustrojstvu upravnih tijela
Grada Knina donesena većinom glasova, 13 „za“ i 2 „protiv“ (Antunović i Majer) i 1 „suzdržan“
(Požar) i sastavni je dio Zapisnika.
Točka 10.
Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja gradskog groblja u Kninu
Predsjednik je pozvao privremenu pročelnicu Josipu Leontić da obrazloži prijedlog.
Privremena pročelnica Josipa Leontić je navela pravni temelj za donošenje predložene
Odluke te ukratko obrazložila prijedlog i predložila Vijeću usvajanje istog.
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 stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja
gradskog groblja u Kninu donesena većinom glasova, 13 „za“ i 3 „suzdržana“ (Antunović, Majer i
Požar) i sastavni su dio Zapisnika.
Točka 11.
Prijedlog Odluke o kupnji nekretnine označene kao čest.zem.2227, zk.ul. 1853, KO
Kninskopolje, anagrafske oznake Kninskih biskupa u svrhu proširenja gradskog groblja
Grada Knina
Predsjednik je pozvao privremenu pročelnicu Sanju Lozančić da obrazloži prijedlog.
Privremena pročelnica Sanja Lozančić je rekla da je navela pravni temelj za donošenje
predložene Odluke te kao razlog navela potrebu proširenja gradskog groblja. Dodala je da tržišna
vrijednost predmetne nekretnine, temeljem procjene sudskih vještaka iznosi 222.355 kn i da su
navedena sredstva osigurana u proračunu Grada te predložila Vijeću usvajanje prijedloga.
Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za financije i
proračun nemaju primjedbi na prijedlog te je otvorio raspravu.
Vijećnik Ninoslav Majer je rekao da je u dopisu Komunalnog poduzeća Knin iz 2011.
godine, koji je prilog predložene Odluke, navedeno da su na gradskom groblju preostala samo 3
ukupna mjesta, a da je sada 2013. godina te je pitao koliko sada ima ukopnih mjesta.
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Privremena pročelnica Sanja Lozančić je rekla da gradska uprava, prema navedenom dopisu
ima saznanje o 3 ukopna mjesta, a da će od poduzeća Čistoća i zelenilo d.o.o. tražiti službeni
podatak o trenutnom broju ukopnih mjesta te vijećniku dostaviti pisano očitovanje.
Kako nije bilo daljnje rasprave predsjednik je prijedlog dao na usvajanje.
Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o kupnji nekretnine označene kao čest.zem.2227, zk.ul.
1853, KO Kninskopolje, anagrafske oznake Kninskih biskupa u svrhu proširenja gradskog groblja
Grada Knina donesena većinom glasova, 13 „za“, 2 „protiv“ (Antunović i Majer) i 1 „suzdržan“
(Požar) i sastavni je dio Zapisnika.
Točka 12.
Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Pučkog otvorenog učilišta Knin
Predsjednik je pozvao pročelnika Nenada Damjanovića da obrazloži prijedlog.
Pročelnik Nenad Damjanović je naveo pravni temelj te rekao da je predložene izmjene i
dopune Statuta POU utvrdilo Upravno vijeće POU na sjednici održanoj 21.listopada 2013. te
predložio usvajanje istih.
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 prethodna suglasnost na prijedlog Statutarne odluke o izmjenama
i dopunama Statuta Pučkog otvorenog učilišta Knin dana većinom glasova, 14 „za“, 1 „protiv“
(Majer) i 1 „suzdržan“ (Antunović) i sastavni je dio Zapisnika.
Točka 13.
Vijećnička pitanja
 Vijećnik Ninoslav Majer je rekao da se od prošle sjednice Vijeća održane 2. listopada 2013., na
terenu, ništa nije promijenilo u vezi Jelenine ulice te je zamjenika gradonačelnice Nikolu
Blaževića pitao hoće li se i kada radovi nastaviti.
Zamjenik gradonačelnice Nikola Blažević je rekao da trenutno ne može dati više informacija u
odnosu na prošlu sjednicu ali da je Grad u kontaktu s Hrvatskom vodama, Hrvatskom cestama i
izvođačem radova kako bi se iznašlo rješenje za navedenu ulicu te rekao da će vijećniku dostaviti
pisani odgovor u vezi promijenjenih okolnosti u odnosu na zadnju sjednicu Vijeća.

Sjednica je zaključena u 11.00 sati.

ZAPISNIČAR
Tatjana Plavčić

PREDSJEDNIK
Marinko Tokmakčija
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