GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/13-01/12
URBROJ: 2182/10-01-13-2
Knin, 6. prosinca 2013. godine

ZAPISNIK
s 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina
Sjednica je održana 6. prosinca 2013. godine (petak), s početkom u 09.00 sati u Gradskoj vijećnici u
Kninu.
Sjednicu je otvorio i istom predsjedavao Marinko Tokmakčija, predsjednik Gradskog vijeća (u
daljnjem tekstu: predsjednik).
Predsjednik je pozvao privremenu pročelnicu Sanju Lozančić da izvrši 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,
Marko Jelić,
Robert Marić,
Dragan Matić,

9. Ninoslav Majer
10. Radojka Manojlović,
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 Oliver Ojdanić (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 4. sjednice Gradskog vijeća nije bilo primjedbi te je nakon glasovanja
predsjednik konstatirao da je isti jednoglasno usvojen.
Utvrđivanje dnevnog reda
Predsjednik je predložio dopunu dnevnog reda s dvije točke:
22. Prijedlog Odluke o oslobađanju od obveze plaćanja komunalnog doprinosa za tvrtku C.E.M.P.
d.o.o.
23. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju za pružanje javne usluge
pražnjenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama na području Grada
Knin
te da dotadašnja točka 22. dnevnog reda, Vijećnička pitanja, postane točka 24.

Vijećnik Mirko Antunović se pozvao na povredu članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća, a
predsjednik je nakon pojašnjenja članka 97. Poslovnika pozvao vijećnike da se očituju o istom te je
nakon glasovanja konstatirao da nije došlo do povrede Poslovnika, većinom glasova, 13 „protiv“, 2
„za“ (Antunović i Majer) i 1 „suzdržan“ (Požar).
Predsjednik je nakon glasovanja za svaku pojedinačnu točku dopune predloženog dnevnog
reda konstatirao da su obje točke usvojene većinom glasova, 13 „za“, 2 „protiv“ (Antunović i Majer)
i 1 „suzdržan“ (Požar).
Predsjednik je dopunjeni dnevni red dao na glasovanje i konstatirao da je većinom glasova,
13 „za“, 2 „protiv“ (Antunović i Majer) i 1 „suzdržan“ (Požar) usvojen sljedeći:
DNEVNI

RED

1. Prijedlog Izmjena i dopuna III. Programa socijalnih davanja na području Grada Knina za 2013.
godinu
(Izvjestiteljica: gradonačelnica Josipa Rimac)
2. Prijedlog Izmjena II. Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Knina s financijskim
planom za 2013. godinu
(Izvjestiteljica: gradonačelnica Josipa Rimac)
3. Prijedlog Izmjena Programa II. javnih potreba u športu na području Grada Knina za 2013. godinu
(Izvjestiteljica: gradonačelnica Josipa Rimac)
4. Prijedlog Izmjena i dopuna III. Proračuna Grada Knina za 2013. godinu - Rebalans III.
(Izvjestiteljica: gradonačelnica Josipa Rimac)
5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Grada Knina za 2013.
godinu uz Rebalans III.
(Izvjestiteljica: gradonačelnica Josipa Rimac)
6. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Kninu za 2014.
godinu
(Izvjestiteljica: gradonačelnica Josipa Rimac)
7. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Kninu za 2014. godinu
(Izvjestiteljica: gradonačelnica Josipa Rimac)
8. Prijedlog Programa socijalnih davanja na području Grada Knina za 2014. godinu
(Izvjestiteljica: gradonačelnica Josipa Rimac)
9. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Knina s financijskim planom za
2014. godinu
(Izvjestiteljica: gradonačelnica Josipa Rimac)
10. Prijedlog Programa javnih potreba u športu na području Grada Knina za 2014. godinu
(Izvjestiteljica: gradonačelnica Josipa Rimac)
11. Prijedlog Programa javnih potreba u financiranju udruga civilnog društva na području Grada
Knina za 2014. godinu
(Izvjestiteljica: gradonačelnica Josipa Rimac)
12. Prijedlog Proračuna Grada Knina za 2014. godinu
(Izvjestiteljica: gradonačelnica Josipa Rimac)
13. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Knina za 2014. godinu
(Izvjestiteljica: gradonačelnica Josipa Rimac)
14. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Knina za 2014. godinu za
redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Knina
(Izvjestiteljica: gradonačelnica Josipa Rimac)
15. Prijedlog Odluke o određivanju nagrade za rad članovima Vijeća srpske nacionalne manjine
Grada Knina za 2014. godinu
(Izvjestiteljica: gradonačelnica Josipa Rimac)
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16. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju imena ulica i trgova na
području Grada Knina
(Izvjestiteljica: gradonačelnica Josipa Rimac)
17. Prijedlog Odluke o visini zakupnine poslovnog prostora
(Izvjestiteljica: gradonačelnica Josipa Rimac)
18. Prijedlog Odluke o imenovanju predstavnika Grada Knina u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na
poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske
(Izvjestiteljica: gradonačelnica Josipa Rimac)
19. Izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Grada Knina u 2013. godini
(Izvjestitelj: zamjenik gradonačelnice Nikola Blažević)
20. Prijedlog Mjera zaštite i spašavanja u nepovoljnim uvjetima 2013./2014. godine na području
Grada Knina
(Izvjestitelj: zamjenik gradonačelnice Nikola Blažević)
21. Prijedlog Smjernica za organiziranje i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada
Knina za 2014. godinu
(Izvjestitelj: zamjenik gradonačelnice Nikola Blažević)
22. Prijedlog Odluke o oslobađanju od obveze plaćanja komunalnog doprinosa za tvrtku C.E.M.P.
d.o.o.
(Izvjestiteljica: gradonačelnica Josipa Rimac)
23. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju za pružanje javne usluge
pražnjenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama na području Grada
Knin
(Izvjestiteljica: gradonačelnica Josipa Rimac)
24. Vijećnička pitanja
Točka 1.
Prijedlog Izmjena i dopuna III. Programa socijalnih davanja
na području Grada Knina za 2013. godinu
Predsjednik je pozvao zamjenika gradonačelnice Slavena Ivića da obrazloži prijedlog.
Zamjenik gradonačelnice Slaven Ivić je pojasnio izmjene i dopune Programa po pojedinim
stavkama koje su se odnosile na izmjene financijskih iznosa i usklađenje s Rebalansom III.
Predsjednik je konstatirao da Odbor za financije i proračun nema primjedbi na prijedlog, a da
je Odbor za Statut, Poslovnik i propise dao primjedbu na odredbu stupanja na snagu akta, tj. da se u
točci III. unese izmjena da akt stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije“ te kako nije bilo rasprave prijedlog je dao na usvajanje.
Prijedlog s izmjenom je prihvaćen te su Izmjene i dopune III. Programa socijalnih davanja na
području Grada Knina za 2013. godinu donesene jednoglasno i sastavni su dio Zapisnika.
Točka 2.
Prijedlog Izmjena II. Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Knina
s financijskim planom za 2013. godinu
Predsjednik je pozvao zamjenika gradonačelnice Slavena Ivića da obrazloži prijedlog.
Zamjenik gradonačelnice Slaven Ivić je pojasnio izmjene Programa po pojedinim stavkama
koje su se odnosile na izmjene financijskih iznosa i usklađenje s Rebalansom III.
Predsjednik je konstatirao da Odbor za financije i proračun nema primjedbi na prijedlog, a da
je Odbor za Statut, Poslovnik i propise dao primjedbu na odredbu stupanja na snagu akta, tj. da se u
točci III. unese izmjena da akt stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije“ te kako nije bilo rasprave prijedlog je dao na usvajanje.
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Prijedlog s izmjenom je prihvaćen te su Izmjene II. Programa javnih potreba u kulturi na
području Grada Knina s financijskim planom za 2013. godinu donesene većinom glasova, 13 „za“ i
3 „suzdržana“ (Antunović, Majer i Požar) i sastavni su dio Zapisnika.
Točka 3.
Prijedlog Izmjena Programa II. javnih potreba u športu
na području Grada Knina za 2013. godinu
Predsjednik je pozvao zamjenika gradonačelnice Slavena Ivića da obrazloži prijedlog.
Zamjenik gradonačelnice Slaven Ivić je pojasnio izmjene Programa po pojedinim stavkama
koje su se odnosile na izmjene financijskih iznosa i usklađenje s Rebalansom III.
Predsjednik je konstatirao da Odbor za financije i proračun nema primjedbi na prijedlog, a da
je Odbor za Statut, Poslovnik i propise dao primjedbu na odredbu stupanja na snagu akta, tj. da se u
točci II. unese izmjena da akt stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije“ te kako nije bilo rasprave prijedlog je dao na usvajanje.
Prijedlog s izmjenom je prihvaćen te su Izmjene Programa II. 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 4.
Prijedlog Izmjena i dopuna III. Proračuna Grada Knina za 2013. godinu - Rebalans III.
Predsjednik je pozvao gradonačelnicu Josipu Rimac da obrazloži prijedlog.
Gradonačelnica Josipa Rimac je rekla da je Rebalans III. usklađen s prethodne tri točke te da
ukupni rashodi i izdaci iznose 36.841.758 kn, da ukupni prihodi i primici iznose 48.484.114 kn,
odnosno da su i rashodi i primici za 33.500 kn manji u odnosu na Rebalans II. Dodala je da se radi o
tehničkom usklađenju kako bi imali što bolje izvršenje proračuna i da ne bi došlo do prekoračenja
pojedinih stavki.
Predsjednik je konstatirao da Odbor za financije i proračun nema primjedbi na prijedlog te je
otvorio raspravu.
Vijećnik Mirko Antunović je na početku podsjetio da nije dobio odgovor na pitanje
postavljeno na prošloj sjednici Vijeća u vezi procedure prodaje građevinskih objekata te ponovo
tražio isti. Dalje je komentirao dug Grada i pitao kada će se isti početi vračati te je tražio u pisanom
obliku specifikaciju svih neizvršenih obveza Grada.
Gradonačelnica Josipa Rimac je na vijećnikovo pitanje odgovorila da je procedura prodaje
nekretnina u tijeku i da se do završetka iste predviđena stavka ne može mijenjati. Dodala je da se
dug Grada neće povećavati te da će se prilikom podnošenja izvješća o izvršenju proračuna znati
točno stanje Grada na 31.12.2013. Također je rekla da Grad svoje obveze podmiruje u rokovima i da
je zaduženje iz 2009. godine smanjeno za oko 50% te je pozvala vijećnika da u gradskoj upravi
izvrši uvid u tražene podatke.
Vijećnik Mirko Antunović nije bio zadovoljan odgovorom te je rekao da je temeljem
službenih podataka na kraju 2012. godine dug Grada bio oko 16 milijuna kuna. Pozivajući se na
predloženi proračun pitao je na koji način i kojim sredstvima je dug vraćen te tražio pojašnjenje
koliko traje procedura prodaje nekretnina.
Gradonačelnica Josipa Rimac je pojasnila da je, smanjenjem troškova i rashoda, Grad štedio i
na taj način vraćao obveze iz prethodnog razdoblja te da će se prilikom izvršenja proračuna za 2013.
vidjeti iz kojih je stavaka podmireno dugovanje za prethodno razdoblje. Gradonačelnica je ukratko
pojasnila proceduru prodaje nekretnina i dodala da ista može trajati i do 60 dana.
Vijećnik Mirko Antunović je pitao za razlog uvrštavanja stavke o prodaji nekretnina kada se
znalo da ista neće biti ostvarena u ovoj godini te je još jednom tražio, u pisanoj formi, sve dospjele
dugove Grada Knina, a gradonačelnica Josipa Rimac je još jednom ponovila vijećniku da ima
mogućnost uvida u sve financije Grada.
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Nakon rasprave predsjednik je prijedlog dao na usvajanje.
Prijedlog je prihvaćen te su Izmjene i dopune III. Proračuna Grada Knina za 2013. godinu –
Rebalans III., usvojene većinom glasova, 13 „za“ i 3 „protiv“ (Antunović, Majer i Požar) i sastavni
su dio Zapisnika.
Točka 5.
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Grada Knina
za 2013. godinu uz Rebalans III.
Predsjednik je pozvao privremenu pročelnicu Danijelu Merša da obrazloži prijedlog.
Privremena pročelnica Danijela Merša je pojasnila da je Odluku o izvršenju Proračuna Grada
Knina potrebno uskladiti s donesenim Rebalansom III. te da 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 uz Rebalans III. donesena većinom glasova, 13 „za“, 2 „protiv“
(Antunović i Požar) i 1 „suzdržan“ (Majer) i sastavni je dio Zapisnika.
Točka 6.
Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
u Gradu Kninu za 2014. godinu
Predsjednik je pozvao privremenu pročelnicu Josipu Leontić da obrazloži prijedlog.
Privremena pročelnica Josipa Leontić je rekla da se ovim Programom određuje izgradnja
objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Knina za 2014. godinu za javne
površine, nerazvrstane ceste, groblje i javnu rasvjetu, te da je ukupan iznos sredstava potrebnih za
izvršenje ovog programa 1.700.000 kn, a financirat će se iz komunalnog doprinosa, proračuna Grada
Knina, naknade za koncesije te ostalih izvora utvrđenih zakonom.
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 Ninoslav Majer je podsjetio nazočne na pitanje postavljeno na 3. sjednici Vijeća u
vezi Jelenine ulice i odgovor gradonačelnice te je pitao za razlog uvrštavanja navedene ulice u
prijedlog Programa odnosno zašto Grad Knin mora platiti rekonstrukciju kada je izvođač radova
uništio istu te je pitao hoće li netko snositi posljedice zbog nastale štete.
Zamjenik gradonačelnice Nikola Blažević je rekao da se problem pokušava riješiti s
Hrvatskim cestama i da će o istom detaljnije odgovoriti gradonačelnica u posljednjoj točci dnevnog
reda te da je navedena ulica uvrštena u prijedlog u slučaju da Grad ne uspije razriješiti problem s
izvođačem radova i ako Grad bude morao platiti rekonstrukciju i oštećenje.
Vijećnik Ninoslav Majer je rekao da nije zadovoljan odgovorom te je tražio pisani odgovor.
Kako nije bilo daljnje rasprave predsjednik je prijedlog dao na usvajanje.
Prijedlog je prihvaćen te je Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u
Gradu Kninu za 2014. godinu donesen većinom glasova, 13 „za“ i 3 „protiv“ (Antunović, Majer i
Požar) i sastavni je dio Zapisnika.
Točka 7.
Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Kninu za 2014. godinu
Predsjednik je pozvao privremenu pročelnicu Josipu Leontić da obrazloži prijedlog.
Privremena pročelnica Josipa Leontić je obrazložila prijedlog i navela da je ukupni iznos
sredstava potreban za izvršenje ovog Programa 3.431.924,13 kn i to kroz održavanje čistoće zelenih
površina, sustava za odvodnju atmosferskih voda i fontane, nerazvrstanih cesta, javnoprometnih
pješačkih površina, javne rasvjete te održavanje groblja.
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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 Program održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Kninu za
2014. godinu donesen većinom glasova, 13 „za“ i 3 „suzdržana“ (Antunović, Majer i Požar) i
sastavni je dio Zapisnika.
Točka 8.
Prijedlog Programa socijalnih davanja na području Grada Knina za 2014. godinu
Predsjednik je pozvao zamjenika gradonačelnice Slavena Ivića da obrazloži prijedlog.
Zamjenik gradonačelnice Slaven Ivić je ukratko obrazložio prijedlog te naveo da je ukupni
iznos sredstava potreban za izvršenje ovog Programa 1.520.000,00 kn i to kroz podmirenje troškova
stanovanja, podmirenje dijela troškova boravka djece u Dječjem vrtiću „Cvrčak“, jednokratne
pomoći obiteljima i za rođenje djeteta, sufinanciranje cijene prijevoza i isplatu studentskih i đačkih
stipendija.
Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za financije i
proračun nemaju primjedbi na prijedlog te je otvorio raspravu.
Vijećnica Vedrana Požar je izrazila nezadovoljstvo u pogledu izdvajanja velikog iznosa
sredstava za šport te predložila da se poveća iznos jednokratne pomoći za rođenje djeteta. Također je
tražila obrazloženje u vezi 10 starih studentskih stipendija.
Zamjenik gradonačelnice Slaven Ivić je u vezi studentskih stipendija pojasnio da se iste
isplaćuju za svaku tekuću školsku godinu. Kako na poziv zamjenika gradonačelnice da vijećnica
Požar navede i obrazloži stavku iz koje bi se trebalo financirati predloženo povećanje jednokratne
pomoći za rođenje djeteta ista nije navela konkretnu stavku već je uopćeno spomenula šport,
prijedlog vijećnice nije prihvaćen.
Kako nije bilo dalje rasprave predsjednik je predloženi Program dao na usvajanje.
Prijedlog je prihvaćen te je Program socijalnih davanja na području Grada Knina za 2014.
godinu donesen većinom glasova, 12 „za“, 3 „protiv“ (Antunović, Majer i Požar) i 1 „suzdržan“
(Ilić) i sastavni je dio Zapisnika.
Točka 9.
Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Knina
s financijskim planom za 2014. godinu
Predsjednik je pozvao zamjenika gradonačelnice Slavena Ivića da obrazloži prijedlog.
Zamjenik gradonačelnice Slaven Ivić je ukratko obrazložio prijedlog i naveo da je ukupni
iznos sredstava potreban za izvršenje ovog Programa 540.000,00 kn i to kroz djelatnost i poslove
ustanova, udruga i drugih organizacija iz kulture, kroz akcije i manifestacije u kulturi koje doprinose
razvitku i promicanju kulturnog života te obilježavanje državnih i vjerskih blagdana. Napomenuo je
da je prilikom pripreme materijala u navedenim najznačajnijim kulturnim događajima izostavljena
tradicionalna Smotra folklora te da će se isto dopuniti.
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 s dopunom je prihvaćen te je Program javnih potreba u kulturi na području Grada
Knina za 2014. godinu donesen većinom glasova, 13 „za“, 1 „protiv“ (Požar) i 2 „suzdržana“
(Antunović i Majer) i sastavni je dio Zapisnika.
Točka 10.
Prijedlog Programa javnih potreba u športu na području Grada Knina za 2014. godinu
Predsjednik je pozvao zamjenika gradonačelnice Slavena Ivića da obrazloži prijedlog.
Zamjenik gradonačelnice Slaven Ivić je rekao da ukupni iznos sredstva predviđen ovim
Programom iznosi 515.000 kn te ukratko obrazložio prijedlog. Naglasio je da Grad za participaciju
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za održavanje dvorane Srednje škole Lovre Montija, na temelju potpisanog sporazuma, u 2014.
osigurava 35.000 kn.
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 Mirko Antunović je napomenuo da spomenuti sporazum u vezi participacije za
održavanje dvorane još nije potpisan te je izvijestio vijećnike da je internim dogovorom raniji iznos
participacije od 65.000 kn smanjen na 35.000 kn, a zamjenik gradonačelnice Ivić je izrazio nadu da
će isti biti potpisan.
Vijećnica Jovanka Ilić je pitala zašto šahovski klub nije na popisu udruga koje će financirati
Grad, a zamjenik gradonačelnice Ivić je pojasnio da su na popisu sve udruge koje su se javile na
javni poziv Grada i koje su ispunile uvjete u vezi financijskih planova i programa.
Kako nije bilo dalje rasprave predsjednik je prijedlog dao na usvajanje.
Prijedlog je prihvaćen te je Program javnih potreba u športu na području Grada Knina za
2014. godinu donesen većinom glasova, 13 „za“ i 3 „suzdržana“ (Antunović, Majer i Požar) i
sastavni je dio Zapisnika.
Točka 11.
Prijedlog Programa javnih potreba u financiranju udruga civilnog društva
na području Grada Knina za 2014. godinu
Predsjednik je pozvao zamjenika gradonačelnice Slavena Ivića da obrazloži prijedlog.
Zamjenik gradonačelnice Slaven Ivić je rekao da je ukupni iznos sredstava potreban za
izvršenje ovog Programa 815.000,00 kn te je ukratko obrazložio 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 usvajanje.
Prijedlog je prihvaćen te je Program javnih potreba u financiranju udruga civilnog društva na
području Grada Knina za 2014. godinu donesen većinom glasova, 14 „za“ i 2 „suzdržana“
(Antunović i Majer) i sastavni je dio Zapisnika.
Točka 12.
Prijedlog Proračuna Grada Knina za 2014. godinu
Predsjednik je pozvao gradonačelnicu Josipu Rimac da obrazloži prijedlog.
Gradonačelnica Josipa Rimac je obavijestila nazočne o stupanju na snagu Odluke o
unutarnjem redu upravnih tijela Grada Knina, o imenovanim privremenim pročelnicima te se
zahvalila ranijim pročelnicima na dotadašnjem radu. Rekla je da predloženi proračun za 2014.
godinu kako u rashodima tako i u prohodima iznosi 43.260.673,00 kn te po stavkama pojasnila
planirane prihode i rashode. Također je ukratko obrazložila predloženi proračun za svako upravno
tijelo gradske uprave i pojedine ustanove Grada, te navela projekte u sklopu razvojnog programa
koji su planirani i koji će se provoditi u Gradu Kninu tijekom iduće godine i konstatirala da je
proračun realan, održiv i razvojan.
Predsjednik je konstatirao da Odbor za financije i proračun nema primjedbi na prijedlog te je
otvorio raspravu.
Vijećnik Mirko Antunović se nije složio da je proračun razvojni i nazočne je podsjetio na
raspravu s prethodne sjednice u vezi sume plaća zaposlenika i obrazloženja zamjenika
gradonačelnice Blaževića da se ista neće povećavati, a da se u prijedlogu proračuna predlaže
povećanje sume plaća zaposlenika za 500.000 kn i tražio pojašnjenje istog. Vijećnik je u nastavku
navodio podatke izvršenja proračuna za 2012. i proračuna za 2013. godinu koji su se odnosili na
dugovanje Grada te na temelju predloženog proračuna konstatirao da u sljedećoj godini neće biti
vraćanja dugova već da će se isti povećati.
Gradonačelnica Josipa Rimac je rekla da se vodi računa da se Grad ne zadužuje, da se
redovito podmiruju obveze i isplaćuju plaće zaposlenicima te da Grad niti jedan dan nije bio u
blokadi. Dodala je da u idućoj godini plaće zaposlenika neće rasti i da su najniže u RH. Napomenula
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je da je zbog rodiljnih dopusta i prestanka radnog odnosa nekoliko zaposlenika iznos plaća za 2013.
bio manji i da će se upražnjena radna mjesta po potrebi popunjavati, a da je planirani iznos plaća za
2014. u razini iznosa plaća iz proračuna za 2012.
Tijekom izlaganja gradonačelnice vijećnica Vedrana Požar je napustila sjednicu bez
obrazloženja te je nastavku sjednice nazočilo 15 vijećnika.
Vijećnik Mirko Antunović je rekao da mu je na prethodnoj sjednici na njegovo pitanje u vezi
povećanja plaća odgovoreno da se suma za plaće neće povećavati, a da iz prijedloga proračuna
iščitava povećanja od 500.000 kn.
Gradonačelnica Josipa Rimac je iznos od 500.000 kn obrazložila zakonskom obvezom o
povećanju plaća zaposlenika za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža te još jednom naglasila
da povećanja plaća zaposlenika gradske uprave i ustanova Grada neće biti.
Vijećnik Mirko Antunović je rekao da poštuje sve zakonske okvire, način rasta plaća i da iste
trebaju rasti, ali da je na prošloj sjednici dobio odgovor suprotan onomu što danas iščitava iz
prijedloga proračuna, tj. da se suma plaća povećala za 500.000 kuna.
Zamjenik gradonačelnice Nikola Blažević je rekao vijećniku da je na prethodnoj sjednici
drugačije postavio pitanje i da mu je on odgovorio da iznos od 20% izvornih prihoda neće biti
prekoračen.
Nakon rasprave predsjednik je prijedlog dao na usvajanje.
Prijedlog je prihvaćen te je Proračun Grada Knina za 2014. godinu donesen većinom glasova,
13 „za“ i 2 „protiv“ (Antunović i Majer) i sastavni je dio Zapisnika.
Točka 13.
Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Knina za 2014. godinu
Predsjednik je pozvao privremenu pročelnicu Danijelu Merša da obrazloži prijedlog.
Privremena pročelnica Danijela Merša je rekla da se ovom odlukom uređuje struktura
prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka proračuna, izvršenje proračuna, opseg zaduživanja i
jamstva Grada, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika
proračunskih sredstava, kazne za neispunjavanje obveza i druga pitanja vezana za izvršenje
proračuna.
Predsjednik je obavijestio nazočene da je vijećnik Jovo Jankelić iz opravdanih razloga morao
napustiti sjednicu i da je na istoj nazočno 14 vijećnika te je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik
i propise i Odbor za financije i proračun nemaju primjedbi na prijedlog i otvorio raspravu.
Vijećnik Mirko Antunović je rekao da će, kako je prijedlog Odluke vezan za plaće, pročitati
dio iz Zapisnika s prethodne sjednice te je pročitao sljedeći tekst: „zamjenik gradonačelnice Nikola
Blažević je još jednom ponovio da masa za plaće ostaje ista i da se neće prekoračiti limit od 20%
prihoda“ te se ponovivši riječi „ostaje ista“ zahvalio nazočnima.
Kako nije bilo dalje rasprave predsjednik je prijedlog dao na glasovanje.
Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o izvršenju Proračuna Grada Knina za 2014. godinu
donesena većinom glasova, 12 „za“, 1 „protiv“ (Antunović) i 1 „suzdržan“ (Majer) i sastavni je dio
Zapisnika.
Točka 14.
Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Knina
za 2014. godinu za redovito godišnje financiranje političkih stranaka
zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Knina
Predsjednik je pozvao zamjenika gradonačelnice Nikolu Blaževića da obrazloži prijedlog.
Zamjenik gradonačelnice Nikola Blažević je rekao da je pravni temelj za donošenje odluke
Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe te detaljno obrazložio prijedlog
navodeći sredstva koja je potrebno osigurati u proračunu i raspodjelu istih.
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Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za financije i
proračun nemaju primjedbi na predloženu odluku te kako rasprave nije bilo prijedlog je dao na
glasovanje.
Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Knina za
2014. godinu za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću
Grada Knina donesena većinom glasova, 12 „za“ i 2 „suzdržana“ (Antunović i Majer) i sastavni je
dio Zapisnika.
Točka 15.
Prijedlog Odluke o određivanju nagrade za rad članovima
Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Knina za 2014. godinu
Predsjednik je pozvao zamjenika gradonačelnice Nikolu Blaževića da obrazloži prijedlog.
Zamjenik gradonačelnice Nikola Blažević je obrazložio prijedlog pojašnjavajući pravni
temelj za donošenje odluke, sredstva koja je potrebno osigurati u proračunu i raspodjelu istih.
Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za financije i
proračun nemaju primjedbi na predloženu odluku te kako rasprave nije bilo prijedlog je dao na
glasovanje.
Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o određivanju nagrade za rad članovima Vijeća srpske
nacionalne manjine Grada Knina za 2014. godinu donesena jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika.
Točka 16.
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju imena
ulica i trgova na području Grada Knina
Predsjednik je pozvao privremenu pročelnicu Josipu Leontić da obrazloži prijedlog.
Privremena pročelnica Josipa Leontić je kao razlog izmjena i dopuna Odluke navela
usklađenje naziva ulica pod rednim brojem 157. i 162. tekstualnog dijela odluke s grafičkim
prikazom istih.
Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na
prijedlog te kako rasprave nije bilo prijedlog je dao na glasovanje.
Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju imena
ulica i trgova na području Grada Knina donesena jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika.

Nakon desetominutne stanke sjednica je nastavljena u 10.50. sati.
Točka 17.
Prijedlog Odluke o visini zakupnine poslovnog prostora
Predsjednik je pozvao zamjenika gradonačelnice Nikolu Blaževića da obrazloži prijedlog.
Zamjenik gradonačelnice Nikola Blažević je obrazložio prijedlog pojašnjavajući pravni
temelj za donošenje iste te dodao da će donošenjem ove odluke Grad na učinkovitiji način
raspolagati poslovnim prostorima, što će utjecati na povećanje financijske dobiti Grada.
Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za financije i
proračun nemaju primjedbi na predloženu odluku te kako rasprave nije bilo prijedlog je dao na
glasovanje.
Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o visini zakupnine poslovnog prostora donesena većinom
glasova, 12 „za“ i 2 „suzdržana“ (Antunović i Majer) i sastavni je dio Zapisnika.
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Točka 18.
Prijedlog Odluke o imenovanju predstavnika Grada Knina u Povjerenstvo za dodjelu
zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske
Predsjednik je pozvao zamjenika gradonačelnice Nikolu Blaževića da obrazloži prijedlog.
Zamjenik gradonačelnice Nikola Blažević je obrazložio prijedlog pojašnjavajući pravni
temelj za donošenje istog te pojasnio da Povjerenstvo čine tri predstavnika Agencije i dva
predstavnika jedinice lokalne samouprave na čijem području se zemljište nalazi, od kojeg jednog
predstavnika određuje predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, a drugog predstavnika
izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave. Dodao je da je za jednog predstavnika gradonačelnica
imenovala Nikolu Lončara, te da je Odbor za izbor i imenovanje, sukladno novom ustrojstvu
predložio da Gradsko vijeće za drugog člana imenuje Danijelu Ognjenović Lošić.
Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na
predloženu odluku, a da je Odbor za izbor i imenovanje dao prijedlog da se za predstavnika Grada u
Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske
imenuje Danijela Ognjenović-Lošić, zaposlenica gradske uprave.
Kako rasprave nije bilo predsjednik je prijedlog dao na glasovanje.
Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o imenovanju predstavnika Grada Knina u Povjerenstvo
za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske donesena većinom
glasova, 13 „za“ i 1 „suzdržan“ ( Majer) i sastavni je dio Zapisnika.
Točka 19.
Izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Grada Knina u 2013. godini
Predsjednik je pozvao zamjenika gradonačelnice ujedno načelnika Stožera zaštite i
spašavanja Nikolu Blaževića da podnese izvješće.
Načelnik Stožera Nikola Blažević je podnio izvješće pojašnjavajući sastav operativnih snaga,
temeljni dokument iz kojeg proizlazi stanje sustava zaštite i spašavanja na području Grada Knina, te
je upoznao vijećnike o stanju sustava i spašavanja na području Grada Knina i aktivnostima koje su
učinjene tijekom 2013. godine.
Predsjednik je konstatirao da Odbor za financije Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema
primjedbi na izvješće te kako nije bilo rasprave prijedlog je dao na usvajanje.
Prijedlog je prihvaćen te je Izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Grada
Knina u 2013. godini prihvaćeno većinom glasova, 13 „za“ i 1 „suzdržan“ (Antunović) i sastavni je
dio Zapisnika.
Točka 20.
Prijedlog Mjera zaštite i spašavanja u nepovoljnim uvjetima 2013./2014. godine
na području Grada Knina
Predsjednik je pozvao zamjenika gradonačelnice ujedno načelnika Stožera zaštite i
spašavanja Nikolu Blaževića da obrazloži prijedlog.
Načelnik Stožera Nikola Blažević je naveo pravne temelje za donošenje prijedloga i rekao da
područje Grada Knina nije izrazito ugroženo u zimskom razdoblju te se ukratko osvrnuo na
elementarne pojave na području Grada Knina. Naveo je smještajne kapacitete i lokacije u slučaju
potrebe zbrinjavanja i evakuacije stanovništva na području grada, kao i institucije koje bi bile
uključene u evakuaciji i zbrinjavanju.
Predsjednik je konstatirao da Odbor za financije Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema
primjedbi na izvješće te kako nije bilo rasprave prijedlog je dao na usvajanje.
Prijedlog je prihvaćen te su Mjere zaštite i spašavanja u nepovoljnim uvjetima 2013./2014.
godine na području Grada Knina donesene većinom glasova, 12 „za“ i 2 „suzdržana“ (Antunović i
Majer) i sastavni su dio Zapisnika.
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Točka 21.
Prijedlog Smjernica za organiziranje i razvoj sustava zaštite i spašavanja
na području Grada Knina za 2014. godinu
Predsjednik je pozvao zamjenika gradonačelnice ujedno načelnika Stožera zaštite i
spašavanja Nikolu Blaževića da obrazloži prijedlog.
Načelnik Stožera Nikola Blažević je ukratko obrazložio prijedlog i naveo aktivnosti koje će
Grad Knin poduzeti u 2014. godini u cilju poboljšanja brzine i kvalitete spremnosti djelovanja
Operativnih snaga za zaštitu i spašavanje.
Predsjednik je konstatirao da Odbor za financije Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema
primjedbi na prijedlog te otvorio raspravu.
Vijećnik Marko Jelić je u svome obraćanju vijećnicima naglasio važnost sustava zaštite i
spašavanja i uputio pohvale za dosadašnji razvoj te dodao da Gradsko vijeće treba dati još bolju
potporu i da se u slučaju nepogoda za provedbu mjera trebaju uključiti svi građani i institucije u
gradu.
Načelnik Stožera Nikola Blažević je rekao da predložene smjernice ne smiju biti samo mrtvo
slovo na papiru i da je, osim institucija koje su uključene u aktivnosti sustava zaštite i spašavanja,
dobrodošla svaka pomoć i prevencija građana.
Kako nije bilo dalje rasprave predsjednik je prijedlog dao na usvajanje.
Prijedlog je prihvaćen te su Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na
području Grada Knina za 2014. godinu donesene većinom glasova, 12 „za“, i 2 „suzdržana“
(Antunović i Majer) i sastavni su dio Zapisnika.

Točka 22.
Prijedlog Odluke o oslobađanju od obveze plaćanja komunalnog doprinosa
za tvrtku C.E.M.P. d.o.o.
Predsjednik je pozvao zamjenika gradonačelnice Nikolu Blaževića da obrazloži prijedlog.
Zamjenik gradonačelnice Nikola Blažević je naveo i pojasnio pravne temelje za donošenje
prijedloga dodavši da navedena tvrtka ispunjava propisane uvjete te da je ista podnijela zahtjev za
oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa u iznosu od 370.183,20 kn i da gradi objekte
isključivo za obavljanje proizvodne djelatnosti što je od osobnog interesa za grad Knin. Na kraju je
dodao da Grad ovim stvara pozitivnu poduzetničku klimu i pomaže svima koji žele ulagati ona ovom
području te je predložio prihvaćanje prijedloga.
Predsjednik je konstatirao da Odbor za financije Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema
primjedbi na prijedlog te je otvorio raspravu.
Vijećnik Mirko Antunović je pitao za: nominalni iznos cenzusa preko kojeg odluke donosi
Vijeće, za interes i prihod Grada od navedenog oslobađanja, očekivani broj zapošljavanja osoba te za
uvjete i kriterije za oslobađanje od komunalnog doprinosa.
Zamjenik gradonačelnice Nikola Blažević je odgovorio da je cenzus 156.000 kn, da se za
izgradnju vjetroelektrana i pristupnih putova očekuje zapošljavanje oko 100 osoba u dužem
razdoblju te da Grad očekuje prihod od naknada za korištenje od oko milijun kuna.
Kako nije bilo dalje rasprave predsjednike je prijedlog dao na usvajanje.
Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o oslobađanju od obveze plaćanja komunalnog doprinosa
za tvrtku C.E.M.P. d.o.o. donesena većinom glasova, 12 „za“ i 2 „suzdržana“ (Antunović i Majer) i
sastavni je dio Zapisnika.
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Točka 23.
Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju za pružanje
javne usluge pražnjenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz
septičkih i sabirnih jama na području Grada Knin
Predsjednik je pozvao zamjenika gradonačelnice Slavena Ivića da obrazloži prijedlog.
Zamjenik gradonačelnice Slaven Ivić je rekao da su na objavljenu Obavijest o namjeri
davanja koncesija za pružanje javne usluge pražnjenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz
septičkih i sabirnih jama na području Grada Knin pristigle dvije ponude. Dodao je da je
Povjerenstvo za provođenje postupka za davanje koncesije za pružanje javne usluge pražnjenja,
odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama na području Grada Knin utvrdilo da
ponuda Komunalnog poduzeća d.o.o. Knin ispunjava sve uvjete i zahtjeve iz Obavijesti te je Vijeću
predložio prihvaćanje prijedloga.
Predsjednik je konstatirao da Odbor za financije Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema
primjedbi na prijedlog te kako nije bilo rasprave prijedlog je dao na usvajanje.
Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju za
pružanje javne usluge pražnjenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama na
području Grada Knin donesena većinom glasova, 12 „za“ i 2 „suzdržana“ (Antunović i Majer) i
sastavni je dio Zapisnika.
Točka 24.
Vijećnička pitanja
Predsjednik je obavijestio nazočne da će Gradonačelnica prvo dati odgovore na vijećnička
pitanja postavljena na 4. sjednici Vijeća.
Gradonačelnica je dala sljedeće odgovore:
- u vezi Jelenine ulice je rekla da će izvođač i Hrvatske vode koji su nositelji IPA projekta
dovesti ulicu u funkcionalno stanje, tj. da su im zabranjeni građevinski radovi na kolniku dok se ne
rekonstruira nogostup s oborinskom odvodnjom i rubnjacima i da se isti poploča, a da ukoliko to ne
obave Hrvatske vode da je Grad pripremio dokumentaciju za Ministarstvo regionalnog razvoja i
europskih fondova za natječaj za malu komunalnu infrastrukturu.
- u vezi pitanja o broju ukopnih mjesta rekla je da je na prošloj sjednici donesena odluka o
kupnji zemljišta za proširenje gradskog groblja i da se vodi postupak s Državnim uredom za imovinu
u vezi osiguranja većeg broja ukopnih mjesta na toj lokaciji te da se očekuje lokacijska dozvola kako
bi RH prenijela vlasništvo druge čestice na Grad i da bi se na spomenutim dvjema česticama moglo
osigurati nesmetano obavljanje djelatnosti ukopa u narednih desetak godina. Dodala je da trenutno
postoje određeni problemi u vezi broja ukopnih mjesta ali da se isti uspješno rješavaju.
- u vezi nerazvrstanih cesta i IPA projekta odnosno Tesline ulice rekla je da je ista skinuta iz
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Kninu za 2013. jer je od
Hrvatskih voda i izvođača radova dobivena sanacija iste zbog nastalih većih i neplaniranih oštećenja
prilikom izvođenja radova.
Predsjednik je pozvao vijećnike da postave svoja pitanja.
 Vijećnica Jovanka Ilić je pitala gradonačelnicu za mogućnost dodjele prostora za Šahovski klub,
a gradonačelnica je odgovorila da ne postoji druga mogućnost već da se klub javi na javni poziv
za dodjelu gradskih poslovnih prostora za najam istog.
 Vijećnik Mirko Antunović je gradonačelnicu pitao ima li u planu izvršiti predizborno obećanje i
statutarnu obvezu o periodičnom izvještavanju putem tiskovnih konferencija. U nastavku je
podsjetio na svoje vijećničko pitanje s 3. sjednice Vijeća u vezi sudskog procesa između Grada i
Tomkovića i odgovora gradonačelnice. Dalje je rekao da je službeno dobio dva sudska
pravomoćna rješenja, od 30.07. i 14.08.2013., u kojima stoji da je Grad povukao tužbu za
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preplaćenu kupoprodajnu cijenu u iznosu od 160.770.00 kn po oba rješenja. Pitao je
gradonačelnicu zašto je pred Gradskim vijećem i javnošću iznijela neistinu, te da ako se odustalo
od tužbe tko je odgovoran za nastalu štetu nanesenu Gradu u iznosu od 320.000 kn. Pozivajući se
na stavak 6. članka 45. Statuta Grada Knina tj. odredbu kojom gradonačelnica može samostalno
raspolagati 0,5% iznosa prihoda (nominalno 156.000 kn) pitao je na temelju čega je
gradonačelnica mogla donijeti odluku o povlačenju tužbe čiji je iznos veći od navedenog
nominalnog iznosa te dodao da je o tome trebalo odlučiti Gradsko vijeće. Također je pitao jesu li
nadležne službe upozorile gradonačelnicu o istom i konstatirao da su trebale ako nisu te je pitao
tko je kriv i tko će odgovarati za isto. Dodao je da se ovdje radi o oštećenju gradskog proračuna i
pozvao ostale vijećnike da se uključe u raspravu.
Zamjenik gradonačelnice Nikola Blažević je po ovlaštenju gradonačelnice u vezi drugog
pitanja rekao vijećniku Antunoviću da gradonačelnica nije iznijela nikakvu neistinu za razliku od
njega koji je pokazao elementarno pravno neznanje. Dalje je rekao da je postupak dovršen
pravomoćnošću povlačenja tužbe, ali da to ne znači da je on meritorno ili mjerodavno riješen.
Rekao je da je nakon povlačenja tužbe Grad temeljem savjeta stručnih službi podnio novu tužbu
s drugačijim tužbenim zahtjevom s većim izgledom za uspjeh. Dodao je da vijećnik može
donositi zaključke u vezi istog, ali da je postupak u tijeku i da gradonačelnica u interesu cijelog
postupka nije iznosila detalje i da isto ni on neće učiniti i da će Vijeće biti izvješteno kada
postupak bude završen.
Vijećnik Mirko Antunović je izrazio nezadovoljstvo odgovorom i pročitao točku 6. članka
45. Statuta Grada Knina te pitao je li gradonačelnica imala ovlasti povući tužbe jer cenzus prelazi
nominalni iznos od 156.000 kn te rekao da misli da nije i da je o tome moglo odlučivati samo
Gradsko vijeće. Još je jednom sukladno Poslovniku Gradskog vijeća predložio raspravu i pozvao
kolege vijećnike da se uključe u istu.
Zamjenik gradonačelnice Nikola Blažević je rekao da u ovom sudskom postupku Grad Knin
ima opunomoćenika, odvjetničko društvo Mrdeža iz Šibenika, te da se nije odustalo od sredstava
za koji iznos se smatra da je Grad oštećen već da se koriste zakonom propisana sredstva i da se
postupak nastavlja sukladno preporukama odvjetničkog društva te da će po završetku istog
Vijeće biti obaviješteno.
Predsjednik je na glasovanje dao prijedlog vijećnika Antunovića za otvaranje rasprave u
vezi njegovog postavljenog vijećničkog pitanja te je nakon glasovanja konstatirao da je prijedlog
odbijen većinom glasova 12 „protiv“ i 2 „za“ (Antunović i Majer).
Na prvo pitanje vijećnika Antunovića gradonačelnica je odgovorila da je uvijek dostupna
medijima i da je jednom mjesečno gost na Radio Kninu, kada je otvorena linija i za slušatelje
istoga te da pravovremeno odgovara na sve medijske upite koji se tiču rada gradske uprave.
Dodala je da u ovoj godini nije bilo tiskovnih konferencija, što je statutarna obveza, ali da je i na
dosadašnji način javnost upoznata o radu gradske uprave i radu Gradskog vijeća.
Vijećnik Mirko Antunović je rekao da je osobni dojam gradonačelnice da je dostupna
medijima, ali da se treba pridržavati statutarnih obveza i ne birati medije koji joj odgovaraju. U
nastavku je rekao da je dobio opomenu pred tužbu za neovisni gradski portal: grad knin.net te
pitao za razlog pritiska i zastrašivanja ovog medija i čime je povrijeđena osobnost, čast i ugled te
komentirao da je to možda zbog neovisnog i objektivnog izvještavanja.
Zamjenik gradonačelnice Nikola Blažević je rekao da je opomena pred tužbu, bilo kome, pa
tako i bilo kom portalu, civilizacijska elementarna pristojnost koja se može, a ne mora uputiti
onome koga se namjerava tužiti. Dodao je da u konkretnom slučaju navedeni portal u svome
nazivu koristi izvedenicu Grada Knina, a da za to nikada od Grada nije zatraženo, Statutom
propisano odobrenje. Također je rekao da se ne radi ni o kakvom pritisku, već o pravilima koja
su ista za sve pa tako i za one koji objavljuju vijesti te dodao da ono što vijećnik smatra
objektivnim ne znači da i drugi smatraju isto. Dalje je rekao da je opomena dostavljena što ne
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znači i da će tužba biti pokrenuta, ali da se Grad morao zaštititi u ovom kao i u svakom drugom
slučaju. Na kraju je zaključio da kada i ako netko službeno, u ime portala, zatraži suglasnost za
korištenje izvedenice naziva Grada Knina da će nadležne službe razmotriti zahtjev i odgovoriti
na isti.

Sjednica je zaključena u 11.35 sati.
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