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Knin, 3. veljače 2014.

ZAPISNIK
sa 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina
Sjednica je održana 3. veljače 2014. godine (ponedjeljak), 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 pozvao službenicu 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. 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 Ninoslav Majer (zdravstveni problemi).
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 5. sjednice Gradskog vijeća primjedbu je imao vijećnik Mirko Antunović, a
odnosila se na njegovu raspravu u točci 13. dnevnog reda i to da je izostavljen bitan dio rasprave koji
mijenja smisao napisanoga u Zapisniku odnosno da u zapisniku nije navedeno da je on (vijećnik
Antunović) citirao Zapisnik s 4. sjednice Vijeća i taksativno dokazao da je zamjenik gradonačelnice
Nikola Blažević iznio neistinu tvrdeći da masa plaća neće biti povećavana. Vijećnik je tražio da se
još jednom presluša tonski zapis i traženo unese u zapisnik.
Predsjednik je rekao da će se preslušati tonski zapis sjednice i utvrditi opravdanost primjedbe
vijećnika, te je nakon glasovanja konstatirao da je zapisnik s 5. sjednice Gradskog vijeća
jednoglasno usvojen.
Utvrđivanje dnevnog reda
Predsjednik je predložio dopunu dnevnog reda s jednom točkom - Prijedlog Odluke o
koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika.

Vijećnik Mirko Antunović je predložio da se prijedlog ne uvrsti u dnevni red pozivajući se na
bitnost prijedloga i nemogućnost pripreme vijećnika za raspravu te na očitovanje SDLSN,
Podružnice Knin kojim Sindikat ukazuje na niz nepravilnosti i kršenja zakona kod donošenja
pojedinih akata i koji je također predložio da se prijedlog ne uvrsti u dnevni red ove sjednice te je
dodao da ima informaciju da upravna inspekcija u Gradu postupa u vezi navoda iz očitovanja.
Predsjednik je pozvao predstavnika predlagatelja da obrazloži dopunu dnevnog reda.
Zamjenik gradonačelnice Nikola Blažević je rekao da je predloženu Odluku bitno donijeti
radi donošenja rješenja o rasporedu službenika i namještenika upravnih tijela Grada te da je
donošenju iste prethodilo donošenje Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Knina i Pravilnika o
unutarnjem redu upravnih tijela Grada Knina. Dodao je da iako očitovanje Sindikata nije obvezujuće
za predlagatelja i donositelja akta, da je prijedlog Sindikata razmotren i da je temeljem zakonskih
odredbi utvrđeno da nema razloga da se predložena Odluka ne uvrsti u dnevni red ove sjednice te je
rekao da su i naprijed navedeni, a ranije doneseni akti, doneseni u skladu sa zakonom.
Uz napomenu da nije u skladu s Poslovnikom Gradskog vijeća predsjednik je dao riječ
vijećniku Mirku Antunoviću koji je tražio pojašnjenje navoda iz očitovanja o nepravilnostima i
nezakonitostima te u vezi upravne inspekcije i pitao kako da se vijećnici pripreme za rad ako
materijal dobiju 5 minuta prije početka sjednice.
Predsjednik je vijećniku Antunoviću rekao da se, ako predložena dopuna bude usvojena, za
raspravu može javiti kada točka dođe na red, a da druga pitanja može postaviti kada na red dođe
točka „Vijećnička pitanja“.
Predsjednik je na glasovanje dao prijedlog vijećnika Antunovića da se prijedlog ne uvrsti u
predloženi dnevni red te je nakon glasovanja konstatirao da je većinom glasova, 13 „protiv“, 1 „za“
(Antunović) i 2 „suzdržana“ (Vujnović i Ilić), nije usvojen prijedlog imenovanog vijećnika.
Predsjednik je dao na glasovanje prijedlog za dopunu predloženog dnevnog reda te je nakon
glasovanja konstatirao da je većinom glasova, 13 „za“, 1 „protiv“ (Antunović) i 2 „suzdržana“
(Vujnović i Ilić) predloženi dnevnog red dopunjen s točkom 10.- Prijedlog Odluke o koeficijentima
za obračun plaća službenika i namještenika, a da dotadašnja točka 10.- Vijećnička pitanja postala je
točka 11.
Predsjednik je dopunjeni dnevni red dao na glasovanje i konstatirao da je većinom glasova,
15 „za“ i 1 „protiv“ (Antunović) usvojen sljedeći:
DNEVNI

RED

1. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o gradskim porezima
(Izvjestiteljica: privremena pročelnica Danijela Merša)
2. Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama na području grada Knina
(Izvjestiteljica: privremena pročelnica Josipa Leontić)
3. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu
Grada Knina
(Izvjestiteljica: privremena pročelnica Josipa Leontić)
4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na
temelju ugovora
(Izvjestiteljica: privremena pročelnica Josipa Leontić)
5. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog
plana grada Knina
(Izvjestiteljica: privremena pročelnica Josipa Leontić)
6. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
grada Knina
(Izvjestiteljica: privremena pročelnica Josipa Leontić)
7. Prijedlog Zaključka o davanju mišljenja na Nacrt konačnog prijedloga (ciljanih) izmjena i
dopuna (V) Prostornog plana Šibensko-kninske županije
(Izvjestiteljica: privremena pročelnica Josipa Leontić)
8. Prijedlog Odluke o uspostavi prijateljstva i suradnje između Grada Knina (Republika Hrvatska) i
Općine Tomislavgrad (Bosna i Hercegovina)
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(Izvjestiteljica: privremena pročelnica Sanja Lozančić)
9. Prijedlog Izmjene Programa socijalnih davanja na području Grada Knina za 2014. godinu
(Izvjestiteljica: privremena pročelnica Sanja Lozančić)
10. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
(Izvjestitelj: zamjenik gradonačelnice Nikola Blažević)
11. Vijećnička pitanja
Točka 1.
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o gradskim porezima
Predsjednik je pozvao privremenu pročelnicu Danijelu Merša da obrazloži prijedlog.
Privremena pročelnica Danijela Merša je pojasnila da se prijedlog ne odnosi na izmjenu u
pogledu poreza ili visine poreza već da se ista odnosi na usklađenje naplate gradskih poreza tj. da
Grad Knin daje suglasnost Poreznoj upravi za obavljanje naplate svih poreza uz pripadajuću
naknadu u iznosu od 5% od ukupno naplaćenog poreza.
Vijećnik Mirko Antunović je pitao za praksu ostalih hrvatskih gradova, je li to zakonska
obveza i zašto te poslove ne obavlja sam Grad čime bi uštedio navedenu naknadu.
Privremena pročelnica Danijela Merša je rekla da je temeljem Suglasnosti Ministarstva
financija propisana procedura za sve jedinice lokalne samouprave ukoliko te poslove povjere
Poreznoj upravi. Dodala je da je Grad Knin to učinio, a da FINA i Porezna uprava postupaju
sukladno Suglasnosti Ministarstva financija, te da su i drugi gradovi uskladili svoje Odluke.
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 Odluka o izmjeni Odluke o gradskim porezima donesena većinom
glasova, 15 „za“ i 1 „suzdržan“ (Antunović) i sastavni je dio Zapisnika.
Točka 2.
Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama na području grada Knina
Predsjednik je pozvao privremenu pročelnicu Josipu Leontić da obrazloži prijedlog.
Privremena pročelnica Josipa Leontić je kao pravni temelj za donošenje Odluke navela
Zakon o cestama te dodala da se Odlukom uređuje upravljanje, građenje i održavanje nerazvrstanih
cesta, njihova zaštita i nadzor te prekršajne odredbe i ukratko obrazložila 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 Odluka o nerazvrstanim cestama na području grada Knina
donesena jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika.
Točka 3.
Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora
u vlasništvu Grada Knina
Predsjednik je pozvao privremenu pročelnicu Josipu Leontić da obrazloži prijedlog.
Privremena pročelnica Josipa Leontić je pojasnila da je Grad Knin od 1. siječnja 2014.
godine postao obveznik upisa u Registar obveznika PDV-a i da se dopuna Odluke odnosi na
utvrđivanje obveze zakupnicima, koji su u ugovornom odnosu s Gradom s osnova zakupa poslovnih
prostora, da na utvrđeni mjesečni iznos zakupnine plaćaju i PDV.
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 Odluka o dopuni Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog
prostora u vlasništvu Grada Knina donesena jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika.
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Točka 4.
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju
komunalnih djelatnosti na temelju ugovora
Predsjednik je pozvao privremenu pročelnicu Josipu Leontić da obrazloži prijedlog.
Privremena pročelnica Josipa Leontić je kao pravni temelj za donošenje Odluke navela
Zakon o komunalnom gospodarstvu te ukratko pojasnila da se izmjene i dopune odnose na dodatne
uvjete koje ponuditelji moraju zadovoljiti da bi im se povjerilo obavljanje komunalnih poslova i da
se postupak povjeravanja komunalnih poslova sada provodi sukladno odredbama navedenog Zakona
umjesto ranije Zakona o javnoj nabavi.
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 izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju
komunalnih djelatnosti na temelju ugovora donesena jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika.
Točka 5.
Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna Generalnog
urbanističkog plana grada Knina
Predsjednik je pozvao privremenu pročelnicu Josipu Leontić da obrazloži prijedlog.
Privremena pročelnica Josipa Leontić je rekla da je na 31. sjednici Gradskog vijeća od 17.
prosinca 2012. godine donesena Odluka o izradi ciljanih izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog
plana grada Knina te da je od strane Hrvatskih cesta dobivena primjedba u vezi utvrđene trase Južne
obilaznice za koju se izrađuje idejno rješenje i studija utjecaja na okoliš i da se dopuna Odluke
odnosi na korekciju grafičkog dijela i usklađenje dva članka. Dodala je da će se temeljem ove
Odluke ponoviti javni uvid i javna rasprava.
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 dopuni Odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna
Generalnog urbanističkog plana grada Knina donesena jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika.
Točka 6.
Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja grada Knina
Predsjednik je pozvao privremenu pročelnicu Josipu Leontić da obrazloži prijedlog.
Privremena pročelnica Josipa Leontić je rekla da je razlog za donošenje prijedloga isti kao u
točci 5. i da će se također ponoviti javni uvid i javna rasprava.
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 dopuni Odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja grada Knina donesena jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika.
Nakon 20-minutne stanke radi zasjedanja oba Odbora u vezi dopunjene točke dnevnog reda,
rad sjednice je nastavljen u 10.50 sati.
Točka 7.
Prijedlog Zaključka o davanju mišljenja na Nacrt konačnog prijedloga (ciljanih) izmjena i
dopuna (V) Prostornog plana Šibensko-kninske županije
Predsjednik je pozvao privremenu pročelnicu Josipu Leontić da obrazloži prijedlog.
Privremena pročelnica Josipa Leontić je rekla da je Upravni odjel za zaštitu okoliša i
komunalne poslove Šibensko-kninske županije dostavio Gradu Kninu Nacrt konačnog prijedloga
PPŽ (V) ciljane izmjene i dopune radi davanja mišljenja. Dodala je da nema puno izmjena koje se
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odnose na područje Grada Knina osim uvrštavanja mogućnosti izgradnje solarnih elektrana u
planiranim gospodarskim zonama te je predložila davanje pozitivnog mišljenja.
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 mišljenja na Nacrt konačnog prijedloga
(ciljanih) izmjena i dopuna (V) Prostornog plana Šibensko-kninske županije donesen jednoglasno i
sastavni je dio Zapisnika.
Točka 8.
Prijedlog Odluke o uspostavi prijateljstva i suradnje između Grada Knina (Republika
Hrvatska) i Općine Tomislavgrad (Bosna i Hercegovina)
Predsjednik je pozvao zamjenika gradonačelnice Nikolu Blaževića da obrazloži prijedlog.
Zamjenik gradonačelnice Nikola Blažević je predložio prihvaćanje inicijative Tomislavgrada
za uspostavljanje prijateljskih odnosa sa hrvatskim kraljevskim gradovima povodom priprema
proslave 1100. obljetnice krunidbe prvog hrvatskog kralja Tomislava na Duvanjskom polju, pa tako i
uspostavljanja prijateljskih odnosa i suradnje s Gradom Kninom u području društvenog i
gospodarskog djelokruga Grada Knina. Dodao je da se ovom Odlukom ovlašćuju gradonačelnica
Grada Knina i načelnik općine Tomislavgrada da sklope Povelju prijateljstva nakon čega će se
Odluka i Povelja dostaviti Ministarstvu uprave Republike Hrvatske.
Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na
prijedlog te je otvorio raspravu.
Vijećnik Mirko Antunović je pozivajući se na očitovanje službenice Tolo u vezi izrade
prijedloga pitao tko je izradio prijedlog Odluke i obrazloženje, a zamjenik gradonačelnice Nikola
Blažević je odgovorio da su prijedlog Odluke izradile stručne službe Upravnog odjela za lokalnu
samoupravu i društvene djelatnosti te da je imenovana službenica sudjelovala u izradi iste i da nema
drugih saznanja.
Vijećnik Nadomir Tadić-Šutra se ukratko osvrnuo na povijesnu poveznicu grada Knina i
Tomislavgrada te naglasio značaj uspostave prijateljstva kako u kulturnom tako i u gospodarskom
pogledu i pozvao vijećnike da podrže prijedlog.
Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o uspostavi prijateljstva i suradnje između Grada Knina
(Republika Hrvatska) i Općine Tomislavgrad (Bosna i Hercegovina) donesena jednoglasno i sastavni
je dio Zapisnika.
Točka 9.
Prijedlog izmjene Programa socijalnih davanja na području Grada Knina za 2014. godinu
Predsjednik je pozvao zamjenika gradonačelnice Nikolu Blaževića da obrazloži prijedlog.
Zamjenik gradonačelnice Nikola Blažević je kao razlog izmjene Programa naveo usklađenje
istog sa zakonom te da se izmjena odnosi na završni dio Programa i ukratko pojasnio istu.
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 Izmjena Programa socijalnih davanja na području Grada Knina za
2014. godinu donesena jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika.
Točka 10.
Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
Predsjednik je pozvao zamjenika gradonačelnice Nikolu Blaževića da obrazloži prijedlog.
Zamjenik gradonačelnice Nikola Blažević je rekao da su predloženom Odlukom određeni
koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u Gradu Kninu koji su u skladu s odredbama
Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Podsjetivši na prethodno
donesene akte (Odluku o ustrojstvu upravnih tijela Grada Knina i Pravilnik o unutarnjem redu
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upravnih tijela Grada Knina) i očitovanje SDLSN na prijedlog Odluke rekao je da uvažava
očitovanje Sindikata, ali da su prilikom donošenja prijedloga poštovane sve zakonske odredbe i da
nema razloga da ovaj prijedlog ne bude na dnevnom redu i da se ne usvoji. Dodao je da je
sistematizacija radnih mjesta sačinjena primjenom standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
definiranih Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi u
kojoj su radna mjesta razvrstana u 13 rangova, ali da Uredbom nisu propisani koeficijenti za
pojedina radna mjesta, što je učinjeno prijedlogom Odluke. Također je rekao da unutar gradske
uprave Grada Knina ne postoje posebne kategorije službenika i namještenika koje je potrebno
posebno štititi. Na kraju je rekao da u se Gradu ne provodi nikakva upravna inspekcija ili nadzor, ali
da postoji predstavka nekolicine zaposlenika na koju će se Grad očitovati na način da smatra da ne
postoje nezakonitosti, a da će vrijeme pokazati hoće li to rezultirati nekim inspekcijskim nadzorom.
Predložio je usvajanje prijedloga.
Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za financije i
proračun nemaju primjedbi na predloženu odluku te je otvorio raspravu.
Vijećnik Mirko Antunović je pitao je li to što Odbori nemaju primjedbi na prijedlog znači da
prijedlog nema nikakvih financijskih učinaka na proračun za ovu godinu, a što je suprotno onome što
se tvrdilo tj. o rastu plaća za 5% te tražio pojašnjenje financijskih aspekata predloženih koeficijenata.
Dodao je da je iščitavajući očitovanje Sindikata zaključio da ništa nije po zakonu i pitao je li bilo
bolje pričekati što će reći upravna inspekcija po ovom pitanju i u vezi Odluke o ustrojstvu upravnih
tijela Grada Knina i Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Knina u vezi kojih se navodi
da su pojedini zaposlenici šikanirani, da se pojedinim zaposlenicima pogoduje i da se štimaju
natječaji.
Zamjenik gradonačelnice Nikola Blažević je rekao da predmetna Odluka nema nikakav
financijski učinak na proračun jer se ne probija iznos za plaće zaposlenika gradske uprave. Za
tvrdnje vijećnika Antunovića u vezi rasta plaća za 5% je rekao da nisu istinite te da ponovo tvrdi da
nema povećanja plaća. Dodao je da se povećanje, koje gradska uprava mora donijeti i koje je
sadržano u Proračunu, odnosi na plaće zaposlenika JVP, ali ne u smislu povećanja plaća već da Grad
Knin mora nadoknaditi iznos sredstva koji im je središnja vlast umanjila. U vezi očitovanja
Sindikata je ponovio da isto nije obvezujuće i da ne povlači nikakve pravne učinke te da prilikom
razmatranja istog nije utvrđena nijedna nezakonitost. U vezi navoda o šikaniranju zaposlenika
zamjenik gradonačelnice je rekao da je to dokaz prejudiciranja vijećnika Antunovića kao i u vezi
inspekcije i svega drugog što šteti radu gradske uprave te dodao da postoji postupak i način
dokazivanja nečijeg šikaniranja, mobinga, diskriminacije ili nečeg sl. te rekao da je ovo što radi
vijećnik puko politiziranje i da se ne želi spuštati na tu razinu.
Vijećnik Mirko Antunović je rekao da je ovo treća sjednica Gradskog vijeća na kojima
dobiva različite odgovore u vezi povećanja sume plaća za iznos od 500.000 kn. Rekao je da je prvo
objašnjenje gradonačelnice bilo da se radi o povećanju zbog postotka uvećanja umnoška koeficijenta
i osnovice-0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, da je zamjenik gradonačelnice Blažević na
zadnje dvije sjednice tvrdio da nema povećanja sume plaća, a da je iz proračuna jasno da ima.
Zamjenik gradonačelnice Nikola Blažević je rekao da je gradonačelnica govorila da će plaće
rasti dijelom zbog postotka uvećanja umnoška koeficijenta i osnovice-0,5% za svaku navršenu
godinu radnog staža, a da je on pojasnio ono što vijećnik nije uspio iščitati iz proračuna i da se
odnosi samo na jednu gradsku ustanovu - JVP i to izričito iz razloga što središnja vlast umanjuje
sredstva za iznos njihovih plaća. Rekao je da nikada nije rečeno da će plaće rasti, niti da rastu plaće
zaposlenika gradske uprave kao ni zaposlenika gradskih ustanova.
Vijećnik Mirko Antunović je rekao da nije pitao ništa o rastu plaća već o sumi plaća te rekao
da ako on ne zna iščitati proračun da ne znaju ni oni jer su trebale proći tri sjednice Gradskog vijeća
da iščitaju proračun, usuglase se i daju mu odgovor.
Kako nije bilo dalje rasprave predsjednik je prijedlog dao na usvajanje.
Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i
namještenika donesena većinom glasova, 14 „za“, 1 „protiv“ (Antunović) i 1 „suzdržan“ (Požar) i
sastavni je dio Zapisnika.
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Točka 11.
Vijećnička pitanja
Predsjednik je pozvao vijećnike da postave svoja pitanja.
 Vijećnik Ratko Vujnović je rekao da većina okolnih naselja nemaju javnu rasvjetu, da žitelji istih
blagovremeno obavijeste nadležno upravno tijelo gradske uprave o nastalom kvaru, koje zahtjev
proslijedi HEP-u i da je tu kraj jer se žarulje ne promijene niti za godinu dana. Pitao je
gradonačelnicu kada će se raspisati natječaj za dodjelu koncesije za održavanje javne rasvjete i
da jedino Grad Knin nema koncesionara za održavanje javne rasvjete.
Gradonačelnica je pojasnila razloge iz kojih Grad još nema koncesionara i rekla da se postojeći
problemi rješavaju te da su današnjim donošenjem Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o
obavljanju komunalnih djelatnosti na temelju ugovora stvoreni preduvjeti za raspisivanje
natječaja za koncesionara.
 Vijećnik Jovo Jankelić je rekao da je u zadnje dvije godine nekoliko puta provaljeno u crkvu sv.
Đurđa na Sinobadima prilikom čega su uništena ulazna vrata i ukradeni vrijedni crkveni
predmeti i porušeni nadgrobni spomenici. Rekao je da je policija izlazila na očevid, ali da nema
konkretnih pomaka u vezi istrage otkrivanja počinitelja te dodao da se navodno radi o
maloljetnicima koji se okupljaju u blizini crkve koja nije osvijetljena i tako je na meti vandala.
Dodao je da se svećenik crkve obraćao u vezi osvjetljenja iste te je gradonačelnicu pitao što
namjerava učiniti po tom pitanju kako bi se spriječilo ponavljanje navedenih događaja.
Gradonačelnica je izrazila žaljenje i osudila vandalski čin te rekla da ima dogovoren sastanak sa
svećenikom i da će Grad po potrebi financirati nova vrata za crkvu te da će pokušati s HEP-om
riješiti problem osvjetljenja, a ako ne uspiju onda sa koncesionarom kada bude odabran.
 Vijećnica Radojka Manojlović je rekla da u nadležni odjel gradske uprave i VSNM dolaze
građani ogorčeni zbog ovrha za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda i da se većinom
radi o građanima koji žive u naselju Kovačiću tj. Katičevoj ulici. Vijećnica se složila da građani
u Kovačiću trebaju plaćati spomenute naknade, ali je isto tako rekla da nemaju elementarne
uvjete tj. gradsku kanalizaciju, kontejnere za smeće, da im je put makadam i teško prohodan, a
da im slivne vode dolaze u dvorišta i kuće. Pitala je gradonačelnicu spada li Kovačić i navedena
ulica u gradsku zonu, zašto ti građani nemaju potrebu infrastrukturu te jesu li u ravnopravnom
položaju s ostalim građanima koji žive u gradu Kninu i pitaju li građani s razlogom što to oni
plaćaju.
Gradonačelnica je odgovorila da na području grada Knina postoje tri zone, da Kovačić spada u
treću zonu i da imaju najniže komunalne doprinose i naknadu te da se potraživanja moraju
plaćati kako bi se od istih sredstava mogla financirati infrastruktura. Rekla je da su joj poznati
navedeni problemi i da je u tijeku izrada projektne dokumentacije za spoj na kanalizaciju, da se
sa HŽ rješava problem vodoopskrbe u cilju preuzimanja i poboljšanja istog, a da rješenje
problema u vezi kontejnera ne bi trebao predstavljati veći problem. Napomenula je da se
navedena situacija ne odnosi na cjelokupno naselje Kovačić već samo na konkretnu ulicu.

Sjednica je zaključena u 11.25 sati.

ZAPISNIK VODILA
Tatjana Plavčić

PREDSJEDNIK
Marinko Tokmakčija
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