GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/15-01/12
URBROJ: 2182/10-01-15-2
Knin, 17. prosinca 2015. godine

ZAPISNIK
s 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina

Sjednica je održana 17. prosinca 2015. godine (četvrtak), s početkom u 10.05 sati u Gradskoj
vijećnici u Kninu.
Sjednicu je otvorio i istom predsjedavao Marinko Tokmakčija, predsjednik Gradskog vijeća
(u daljnjem tekstu: predsjednik).
Nakon izvršene prozivke, utvrđeno je da su na sjednici nazočni sljedeći vijećnici:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mirko Antunović
Josip Bebek,
Maja Deronja,
Jovanka Ilić,
Radojka Manojlović,
Miran Marelja,
Robert Marić,

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

Na sjednici nisu bila nazočna 3 vijećnika i to: Jovo Jankelić, Ninoslav Majer i Oliver
Ojdanić, koji su svoj izostanak opravdali.
Predsjednik je utvrdio da je na sjednici od ukupno 17 nazočno 14 vijećnika te da Vijeće ima
kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje odluka.

Usvajanje zapisnika
Na zapisnik s 22. 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 većinom glasova,
13 „za“ i 1 „suzdržan“ (Antunović), usvojen sljedeći:

DNEVNI

RED

1. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u gradu Kninu
za 2016. godinu
(Izvjestitelj: pročelnik Nenad Damjanović)
2. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u gradu Kninu za 2016. godinu
(Izvjestitelj: pročelnik Nenad Damjanović)
3. Prijedlog Programa socijalnih davanja na području grada Knina za 2016. godinu
(Izvjestiteljica: pročelnica Sanja Lozančić)
4. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi na području grada Knina za 2016. godinu
(Izvjestiteljica: pročelnica Sanja Lozančić)
5. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu na području grada Knina za 2016. godinu
(Izvjestiteljica: pročelnica Sanja Lozančić)
6. Prijedlog Programa javnih potreba udruga civilnog društva na području grada Knina za
2016. godinu
(Izvjestiteljica: pročelnica Sanja Lozančić)
7. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Knina za 2016. godinu
za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću
Grada Knina
(Izvjestiteljica: pročelnica Sanja Lozančić)
8. Prijedlog Odluke o određivanju nagrade za rad članovima Vijeća srpske nacionalne
manjine Grada Knina za 2016. godinu
(Izvjestiteljica: pročelnica Sanja Lozančić)
9. Prijedlog Proračuna Grada Knina za 2016. godinu
(Izvjestiteljica: pročelnica Danijela Merša)
10. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Knina za 2016. godinu
(Izvjestiteljica: pročelnica Danijela Merša)
11. Prijedlog Odluke o osnivanju Partnerskog vijeća za izradu i provedbu Strategije
razvoja Grada Knina, za razdoblje 2016. - 2021. godine
(Izvjestiteljica: pročelnica Danijela Merša)
12. Prijedlog Odluke o donošenju Procjene ugroženosti od požara
(Izvjestitelj: zamjenik gradonačelnika Slaven Ivić)
13. Prijedlog Odluke o donošenju Plana zaštite od požara
(Izvjestitelj: zamjenik gradonačelnika Slaven Ivić)
14. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog
prostora u vlasništvu Grada Knina
(Izvjestitelj: pročelnik Nenad Damjanović)
15. Vijećnička pitanja

Točka 1.
Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
u gradu Kninu za 2016. godinu
Pročelnik Nenad Damjanović je ukratko pojasnio da se ovim Programom određuje izgradnja
objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Knina za 2016. godinu za
nerazvrstane ceste, javnu rasvjetu, groblje i odlaganje komunalnog otpada te da ukupan iznos
sredstava potrebnih za izvršenje ovog Programa iznosi 15.385.000,00 kuna.
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 gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u
gradu Kninu za 2016. godinu donesen većinom glasova, 13 „za“ i 1 „suzdržan“ (Antunović) i
sastavni je dio Zapisnika.
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Točka 2.
Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u gradu Kninu za 2016. godinu
Pročelnik Nenad Damjanović je ukratko pojasnio da ukupan iznos sredstava potreban za
izvršenje ovog Programa iznosi 2.834.993,13 kuna i da će se ogledati kroz održavanje čistoće
zelenih površina, sustava za odvodnju atmosferskih voda i fontane, javnoprometnih pješačkih
površina, javne rasvjete te održavanje groblja.
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
2016. godinu donesen većinom glasova, 13 „za“ i 1 „suzdržan“ (Antunović) i sastavni je dio
Zapisnika.
Točka 3.
Prijedlog Programa socijalnih davanja na području grada Knina za 2016. godinu
Pročelnica Sanja Lozančić je u svome obrazloženju prijedloga navela da ukupan iznos
sredstava potreban za izvršenje ovog Programa iznosi 1.379.000,00 kuna i da će se ogledati kroz
pomoć za troškove ogrijeva, jednokratne naknade i jednokratne pomoći za rođenje djeteta, naknadu
za troškove prijevoza, isplate studentskih i sportskih stipendija, trošak sufinanciranja asistenta u
nastavi, naknada za troškove stanovanja te podmirenje dijela troškova boravka djece u Dječjem
vrtiću “Cvrčak”.
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 predložila da se dosadašnji iznos jednokratne pomoći za rođenje
djeteta od 1000,00 kuna poveća na iznos od 1500,00 kuna.
Zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika je napomenuo da su u predloženom proračunu
izbalansirani prihodi i rashodi te je od vijećnice tražio da predloži stavku koju bi trebalo umanjiti
kako bi se povećala predložena stavka jednokratne pomoći, na što je vijećnica Požar predložila da se
za potrebni iznos umanji stavka za sport.
Predsjednik je na prijedlog zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika predložio stanku
kako bi predlagatelj prijedloga proračuna razmotrio prijedlog vijećnice.
Nakon desetominutne stanke zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika, kao predlagatelj
akta, izjasnio se da ne prihvaća prijedlog vijećnice Požar te da ostaje pri prvobitnom prijedlogu
Programa.
Kako nije bilo daljnje rasprave predsjednik je prijedlog dao na usvajanje.
Prijedlog je prihvaćen te je Program socijalnih davanja na području grada Knina za 2016.
godinu donesen većinom glasova, 12 „za“ i 2 „protiv“ (Antunović i Požar) i sastavni je dio
Zapisnika.
Točka 4.
Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi na području grada Knina za 2016. godinu
Pročelnica Sanja Lozančić je u svome obrazloženju prijedloga navela da ukupan iznos
sredstava potreban za izvršenje ovog Programa iznosi 460.000,00 kuna i da će se ogledati kroz
djelatnost i poslove ustanova, udruga i drugih organizacija iz kulture, kroz akcije i manifestacije u
kulturi koje doprinose razvitku i promicanju kulturnog života Grada Knina te obilježavanje državnih
i vjerskih blagdana.
Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za financije i
proračun nemaju primjedbi na prijedlog te je otvorio raspravu.
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Na pitanje vijećnica Vedrane Požar je li planirani i predloženi iznos od 45.000,00 kn za
stavku „izdaci za Božićne i novogodišnje blagdane“ konačan, pročelnica Lozančić je odgovorila
potvrdno.
Kako nije bilo daljnje rasprave predsjednik je prijedlog dao na usvajanje.
Prijedlog je prihvaćen te je Program javnih potreba u kulturi na području grada Knina za
2016. godinu donesen većinom glasova, 12 „za“, 1 „protiv“ (Požar) i 1 „suzdržan“ (Antunović) i
sastavni je dio Zapisnika.
Točka 5.
Prijedlog Programa javnih potreba u sportu na području grada Knina za 2016. godinu
Pročelnica Sanja Lozančić je rekla da ukupan iznos sredstava potreban za izvršenje ovog
Programa iznosi 375.000,00 kuna te ukratko navela sportske djelatnosti od lokalnog značaja koje će
se sufinancirati iz Proračuna Grada Knina.
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 javnih potreba u športu na području grada Knina za
2016. godinu donesen većinom glasova, 12 „za“, 1 „protiv“ (Požar) i 1 „suzdržan“ (Antunović) i
sastavni je dio Zapisnika.
Točka 6.
Prijedlog Programa javnih potreba udruga civilnog društva
na području grada Knina za 2016. godinu
Pročelnica Sanja Lozančić je rekla da će Grad, s ukupnim iznosom od 415.000,00 kuna
financirati projekte i programe kojima se budu ostvarivale javne potrebe iz ovog Programa, onih
udruga koje se pravovremeno prijave na javni poziv za financiranje javnih potreba udruga od
interesa za Grad Knin u 2016. godini u područjima navedenim Programom, koje budu ispunjavale
uvjete propisane tim javim pozivom, Pravilnikom o financiranju javnih potreba sredstvima
proračuna Grada Knina i Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja
programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge. Dodala je da će raspored
sredstava udrugama od interesa za Grad Knin, čiji programi/projekti budu udovoljavali uvjetima
javnog poziva, utvrdit zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Knina svojim
zaključkom na prijedlog nadležnog stručnog Povjerenstva, početkom 2016. godine.
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 2016. godinu donesen većinom glasova, 13 „za“ i 1 „suzdržan“
(Antunović) i sastavni je dio Zapisnika.
Točka 7.
Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Knina
za 2016. godinu za redovito godišnje financiranje političkih stranaka
zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Knina
Pročelnica Sanja Lozančić je rekla da je pravni temelj za donošenje predložene Odluke
Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe te je pojasnila da je u Proračunu za
2016. godinu potrebno osigurati sredstva u ukupnom iznosu od 17.299,46 kuna i raspodjelu istih.
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.
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Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Knina za
2016. godinu za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću
Grada Knina donesena većinom glasova, 13 „za“ i 1 „suzdržan“ (Antunović) i sastavni je dio
Zapisnika.
Točka 8.
Prijedlog Odluke o određivanju nagrade za rad članovima
Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Knina za 2016. godinu
Pročelnica Sanja Lozančić je pojasnila pravni temelj za donošenje odluke te je pojasnila da je
u Proračunu za 2016. godinu potrebno osigurati sredstva u ukupnom iznosu od 50.144,28 kuna i
raspodjelu istih.
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 Odluka o određivanju nagrade za rad članovima Vijeća srpske
nacionalne manjine Grada Knina za 2016. godinu donesena većinom glasova, 13 „za“ i 1 „suzdržan“
(Antunović) i sastavni je dio Zapisnika.
Točka 9.
Prijedlog Proračuna Grada Knina za 2016. godinu
Pročelnica Danijela Merša se na početku svoga izlaganja ukratko osvrnula na dvije teme koje
utječu na proračun i to na Odluku o privremenom financiranju iz državnoga proračuna i pojasnila
kako se ista reflektira na Grad Knin i donošenje proračuna te na upute Ministarstva financija
jedinicama lokalne samouprave u vezi izrade proračuna i evidentiranja prihoda svih korisnika
Proračuna Grada Knina. U nastavku je navela da su ukupni rashodi i izdaci te ukupni prihodi i
primici u Proračunu za 2016. godinu planirani u istom iznosu od 57.570.404,00 kuna. U nastavku je
pojasnila pojedine stavke predloženog proračuna, kako za upravna tijela tako i za ustanove Grada te
pojasnila koji su to prihodi pojedinih ustanova koji se moraju evidentirati.
Predsjednik je konstatirao da Odbor za financije i proračun nema primjedbi na prijedlog te
kako nije bilo rasprave isti je dao na usvajanje.
Prijedlog je prihvaćen te je Proračun Grada Knina za 2016. godinu donesen većinom glasova,
12 „za“, 1 „protiv“ (Antunović) i 1 „suzdržan“ (Požar) i sastavni je dio Zapisnika.

Sjednicu je napustila vijećnica Maja Deronja te je nastavku sjednice nazočilo 13 vijećnika.

Točka 10.
Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Knina za 2016. godinu
Pročelnica Danijela Merša je rekla da se ovom predloženom 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 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 Odluka o izvršenju Proračuna Grada Knina za 2016. godinu
donesena većinom glasova, 12 „za“ i 1 „suzdržan“ (Antunović) i sastavni je dio Zapisnika.
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Točka 11.
Prijedlog Odluke o osnivanju Partnerskog vijeća za izradu i provedbu Strategije
razvoja Grada Knina, za razdoblje 2016. - 2021. godine
Pročelnica Danijela Merša je pojasnila da je temeljem Strategije razvoja grada Knina, čiji je
nositelj izrade „Matica“ d.o.o. iz Knina, donesena Odluka o formiranju četiri radne skupine za
izradu Strategije. Dalje je rekla da je koncem 2015. godine stupila na snagu Uredba o osnivanju,
djelokrugu i načinu rada partnerskog vijeća i da je temeljem iste bilo potrebno izraditi predloženu
Odluku te je predložila Gradskom vijeću usvajanje prijedloga.
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 osnivanju Partnerskog vijeća za izradu i provedbu
Strategije razvoja Grada Knina, za razdoblje 2016. - 2021. godine donesena većinom glasova, 12
„za“ i 1 „suzdržan“ (Antunović) i sastavni je dio Zapisnika.
Točka 12.
Prijedlog Odluke o donošenju Procjene ugroženosti od požara
Zamjenik gradonačelnika Slaven Ivić je temeljem prethodne suglasnosti Ministarstva
unutarnjih poslova, Policijske uprave Šibensko-kninske županije, Službe upravnih i inspekcijskih
poslova i Vatrogasne zajednice Šibensko-kninske predložio donošenje Odluke o donošenju Procjene
ugroženosti od požara za područje grada Knina, koju je izradila ovlaštena tvrtka „Protection“ d.o.o.
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 donošenju Procjene ugroženosti od požara donesena
većinom glasova, 12 „za“ i 1 „suzdržan“ (Antunović) i sastavni je dio Zapisnika.
Točka 13.
Prijedlog Odluke o donošenju Plana zaštite od požara
Zamjenik gradonačelnika Slaven Ivić je temeljem prethodne suglasnosti Ministarstva
unutarnjih poslova, Policijske uprave Šibensko-kninske, Službe upravnih i inspekcijskih poslova
predložio donošenje Odluke o donošenju Plana zaštite od požara, koji je izradila ovlaštena tvrtka
„Protection“ d.o.o. temeljem Procjene ugroženosti od požara za područje 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 usvajanje.
Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o donošenju Plana zaštite od požara donesena većinom
glasova, 12 „za“ i 1 „suzdržan“ (Antunović) i sastavni je dio Zapisnika.
Točka 14.
Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog
prostora u vlasništvu Grada Knina
Pročelnik Nenad Damjanović je ukratko pojasnio da se predložena izmjena Odluke odnosi na
izmjenu pojedinih odredbi kojima se uređuju postupanja i prava sadašnjih zakupnika poslovnog
prostora Grada, kao i prava vlasnika polovnog prostora te su pojašnjeni kriteriji po kojima sadašnji
korisnik može kupiti poslovni prostor nakon 5 godina neprekidnog trajanja zakupa i obavljanja
dopuštene djelatnosti u istom.
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.
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Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu i kupoprodaji
poslovnog prostora u vlasništvu Grada Knina donesena većinom glasova, 11 „za“ i 2 „suzdržana“
(Antunović i Požar) i sastavni je dio Zapisnika.

Točka 15.
Vijećnička pitanja
Vijećničkih pitanja nije bilo.

Sjednica je završena u 11.15 sati.

ZAPISNIK VODILA
Tatjana Plavčić

PREDSJEDNIK
Marinko Tokmakčija
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