GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/16-01/4
URBROJ: 2182/10-01-16-2
Knin, 11. svibnja 2016. godine

ZAPISNIK
s 27. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina

Sjednica je održana 11. svibnja 2016. godine (srijeda), 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).
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,
Jovo Jankelić,
Radojka Manojlović,
Miran Marelja,

8. Robert Marić,
9. Dragan Matić,
10. Ana Šimić Sunko,
11. Vedrana Požar,
12. Marinko Tokmakčija,
13. Ivan Uzun,
14. Ratko Vujnović.

Na sjednici nisu bila nazočna 3 vijećnika i to: Oliver Ojdanić i Nadomir Tadić-Šutra, koji
su svoj izostanak opravdali te Ninoslav Majer.
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 26. sjednice Gradskog vijeća nije bilo primjedbi te je isti usvojen većinom
glasova, 14 „za“ i 1 „suzdržan“ (Antunović).
Utvrđivanje dnevnog reda
Prijedlog predsjednika za dopunu dnevnog reda s jednom točkom i to: Prijedlog Odluke o
izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika, koja bi bila
točka 5. dnevnog reda, a dotadašnja predložena točka 6. bi postala točka 7., usvojen je većinom
glasova, 13 „za“ i 1 „suzdržan“ (Antunović).

Predsjednik je dopunjeni dnevni red dao na glasovanje i konstatirao da je većinom glasova,
13 „za“ i 1 „suzdržan“ (Antunović), usvojen sljedeći:

DNEVNI

RED

1. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Cvrčak“ Knin
(Izvjestitelj: predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Oliver Ojdanić)
2. Prijedlog Operativnog programa aktivnosti Grada Knina za ljetnu sezonu 2016. godinu
(Izvjestitelj: zamjenik gradonačelnika Slaven Ivić, ujedno zapovjednik Stožera Civilne
zaštite Grada Knina)
3. Prijedlog Programa pripremnih i provedbenih aktivnosti za turističku 2016. godinu
na području grada Knina
(Izvjestitelj: zamjenik gradonačelnika Slaven Ivić, ujedno zapovjednik Stožera Civilne
zaštite Grada Knina)
4. Izvješće o radu Pododsjeka za komunalno redarstvo u 2015. godini
(Izvjestitelj: voditelj Pododsjeka za komunalno redarstvo Jure Zečević)
5. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće
službenika i namještenika
(Izvjestitelj: zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Knina Nikola Blažević)
6. Vijećnička pitanja

Točka 1.
Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Cvrčak“ Knin
Član Odbora za izbor i imenovanja Robert Marić je nazočne upoznao da je Upravno vijeće
Dječjeg vrtića raspisalo javni natječaj za ravnatelja vrtića, da su na isti pristigle tri uredne prijave i
to: Zdenke Pelikan, Anite Ercegovac i Mare Barić te da je Upravno vijeće, nakon što je utvrdilo
da imenovana ispunjava sve uvjete tražene u natječaju, dostavilo prijedlog za imenovanje
ravnateljice vrtića. Predložio je Vijeću da prihvati dostavljeni prijedlog i da se za ravnateljicu
vrtića, na mandat od 4 godine, imenuje Anita Ercegovac.
Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za izbor i
imenovanja nemaju primjedbi na prijedlog te kako nije bilo rasprave isti je dao na usvajanje.
Prijedlog je prihvaćen, te je Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Cvrčak“
Knin doneseno većinom glasova, 13 „za“ i 1 „suzdržan“ (Antunović) i sastavni je dio Zapisnika.
Točka 2.
Prijedlog Operativnog programa aktivnosti Grada Knina za ljetnu sezonu 2016. godinu
Zamjenik gradonačelnika Slaven Ivić je sukladno Zakonu o zaštiti i spašavanju i Programu
aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH za turističku 2016.
godinu predložio usvajanje Operativnog program aktivnosti Grada Knina, kojim su određene
relevantne institucije zadužene za provedbu programa dodavši da je navedeni prijedlog usuglašen s
Operativnim programom VZ ŠKZ.
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 Operativni program aktivnosti Grada Knina za ljetnu sezonu
2016. donesen većinom glasova, 13 „za“ i 1 „suzdržan“ (Antunović) i sastavni je dio Zapisnika.
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Točka 3.
Prijedlog Programa pripremnih i provedbenih aktivnosti za turističku 2016. godinu
na području grada Knina
Zamjenik gradonačelnika Slaven Ivić je sukladno Zakonu o zaštiti i spašavanju i Programu
aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH za turističku 2016.
godinu predložio usvajanje Programa pripremnih i provedbenih aktivnosti za turističku 2016.
godinu na području grada Knina.
Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na
prijedlog te kako nije bilo rasprave isti je dao na glasovanje.
Prijedlog je prihvaćen, te je Program pripremnih i provedbenih aktivnosti za turističku
2016. godinu na području Grada Knina donesen većinom glasova, 13 „za“ i 1 „suzdržan“
(Antunović) i sastavni je dio Zapisnika.
Točka 4.
Izvješće o radu Pododsjeka za komunalno redarstvo u 2015. godini
Voditelj Pododsjeka za komunalno redarstvo Jure Zečević je rekao da su u Izvješću
navedeni stalni i povremeni poslovi koji su obavljani u redovnom radu od strane komunalnih
redara tijekom 2015. godine te mjere za unaprjeđenje komunalnog reda i prometa.
Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na
Izvješće te kako nije bilo rasprave isto je dao na glasovanje.
Izvješće o radu Pododsjeka za komunalno redarstvo u 2015. je prihvaćeno većinom
glasova, 13 „za“ i 1 „suzdržan“ (Antunović) i sastavni je dio Zapisnika.

Predsjednik je odredio stanku kako bi Odbor za Statut, Poslovnik i propite te Odbor za
financije i proračun razmotrili i raspravili o točki 5. dnevnog reda.
Sjednica je nastavljena u 09.30 sati.

Točka 5.
Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima
za obračun plaće službenika i namještenika
Zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Knina Nikola Blažević je pojasnio da
je izmjenom Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Knina, sukladno proračunskim
mogućnostima i raspoloživim kadrovima na području grada Knina, izvršena izmjena za dva radna
mjesta odnosno nazivi viši savjetnici izmijenjeni su u više stručne suradnike kao i potrebno stručno
znanje za obavljanje poslova tih radnih mjesta te da je sukladno tome u predmetnoj Odluci
potrebno uskladiti navedene izmjene i promijeniti koeficijente za obračun plaće s ranijih 2,80 na
2,40. Napomenuo je da predložena izmjena nema nikakav financijski učinak na proračun Grada
Knina.
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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Vijećnik Mirko Antunović je pročitavši dio teksta iz očitovanja SDLSN na predloženu
Odluku i to: „Radno mjesto - viši savjetnik za društvene djelatnosti i socijalnu skrb, od prve
Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika od 3. veljače 2014. godine,
već ste mijenjali više puta, sam naziv i vršili prilagodbu stručne spreme - zvanja, a novim
prijedlogom i kategoriju (potkategoriju) te je očito da ne postoji jasna vizija o poslovima koje bi
obavljao službenik navedenog radnog mjesta nego se izmjene donose prema nekome ili nečemu.
Radno mjesto - viši savjetnik za europske integracije i EU fondove, temeljem Odluke od 3. veljače
2014. godine stavljate u nižu kategoriju (potkategoriju), a samo da bi korigirali potrebno radno
iskustvo za radno mjesto, a koje bi po nama trebalo biti nositelj gospodarske aktivnosti, opet
prilagođavate nekome ili nečemu. Napominjemo, da nikada niste postupili niti po nalazu Upravne
inspekcije, za radno mjesto viši stručni suradnik za gospodarstvo proračun i financije, koje je
trebalo biti u potkategoriji viši savjetnik kako je naložila Upravna inspekcija, a koje smo očekivali
da ćete promijeniti kada bude išla izmjena odluke.“, nakon čega je, osvrnuvši se na izlaganje
zamjenika koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Knina Nikole Blaževića, prokomentirao da
Grad nema vizije i da se pogoduje nekome.
Zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Knina Nikola Blažević je još jednom
ponovio da se izmjenom Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Knina te predmetnom
Odlukom vrši prevencija za ubuduće, u smislu proračunskih i ljudskih resursa te da se istom ne
pogoduje nikome jer prema njegovom saznanju na području grada Knina nema kadra koji
ispunjava uvjete za višeg savjetnika. U vezi očitovanja Sindikata je rekao da se istim ne dotiče bit
problema, da se ne sugerira ništa već da su u istom iznesene osobne kvalifikacije.
Kako nije bilo daljnje rasprave predsjednik je prijedlog dao na usvajanje.
Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće
službenika i namještenika donesena većinom glasova, 13 „za“ i 1 „protiv“ (Antunović) i sastavni je
dio Zapisnika.
Točka 6.
Vijećnička pitanja
Vijećničkih pitanja nije bilo.

Sjednica je završena u 09.35 sati.

ZAPISNIK VODILA
Tatjana Plavčić

PREDSJEDNIK
Marinko Tokmakčija
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