GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/16-01/8
URBROJ: 2182/10-01-16-2
Knin, 26. srpnja 2016. godine

ZAPISNIK
s 30. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina

Sjednica je održana 26. srpnja 2016. godine (utorak), 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, utvrĎeno je da su na sjednici nazočni sljedeći vijećnici:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

9. Dragan Matić,
10. Vedrana Požar,
11. Katarina Požar,
12. Nadomir Tadić-Šutra
13. Marinko Tokmakčija,
14. Ivan Uzun,
15. Ratko Vujnović.

Na sjednici nisu bila nazočna 2 vijećnika i to: Oliver Ojdanić, koji je svoj izostanak
opravdao te Ninoslav Majer.
Predsjednik je utvrdio da je na sjednici od ukupno 17 nazočno 15 vijećnika te da Vijeće
ima kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje odluka.

Usvajanje zapisnika
Na zapisnik s 29. sjednice Gradskog vijeća nije bilo primjedbi te je isti usvojen
jednoglasno.
Utvrđivanje dnevnog reda
Predsjednik je predloženi dnevni red dao na glasovanje i konstatirao da je jednoglasno
usvojen sljedeći:

DNEVNI

RED

1. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Knina za razdoblje siječanj-lipanj 2016. godine
(Izvjestitelj: zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Knina Nikola Blažević)
2. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za nabavu lož ulja za potrebe Dječjeg vrtića
„Cvrčak“ Knin za 2016.
(Izvjestitelj: službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika Nenad Damjanović)
3. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Knin
(Izvjestitelj: predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Oliver Ojdanić)
4. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Narodne knjižnice Knin
(Izvjestitelj: predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Oliver Ojdanić)
5. Vijećnička pitanja

Točka 1.
Izvješće o radu gradonačelnika Grada Knina
za razdoblje siječanj - lipanj 2016. godine
Zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Knina Nikola Blažević je podnoseći
izvješće naveo najvažnije aktivnosti koje su obavljala tri upravna odjela Grada Knina i
infrastrukturne projekte koji su se odvijali u razdoblju siječanj - lipanj 2016. godine. Posebno se
osvrnuo na aktivnosti i projekte koje su se odnosile na Intervencijski plan, obilježavanje 100
godina od roĎenja akademika Hrvoja Požara, završetak studentskog doma, opremanje knjižnice,
završetak IPA projekta.
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 gradonačelnika Grada Knina za razdoblje siječanj - lipanj 2016. godine je
prihvaćeno većinom glasova, 14 „za“ i 1 „suzdržan“ (Antunović) i sastavni je dio Zapisnika.

Točka 2.
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za nabavu lož ulja za potrebe
Dječjeg vrtića „Cvrčak“ Knin za 2016.
Pročelnik Nenad Damjanović je sukladno odredbama Statuta Dječjeg vrtića „Cvrčak“ Knin
predložio donošenje predmetne 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 davanju suglasnosti za nabavu lož ulja za potrebe
Dječjeg vrtića „Cvrčak“ Knin za 2016. donesena je većinom glasova, 14 „za“ i 1 „suzdržan“
(Antunović) i sastavni je dio Zapisnika.
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Točka 3.
Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Knin
Član Odbora za izbor i imenovanja Robert Marić je nazočne upoznao da je Upravno vijeće
POU raspisalo javni natječaj za ravnatelja Učilišta, da je na isti pristigla jedna uredna prijava Mate
Milanovića te da je Upravno vijeće, nakon što je utvrdilo da imenovani ispunjava sve uvjete
tražene u natječaju, dostavilo prijedlog za imenovanje ravnatelja POU. Predložio je Vijeću da
prihvati dostavljeni prijedlog i da se za ravnatelja POU, na mandat od 4 godine, imenuje Mato
Milanović.
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 glasovanje.
Prijedlog je prihvaćen, te je Rješenje o imenovanju ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta
Knin doneseno jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika.
Točka 4.
Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Narodne knjižnice Knin
Član Odbora za izbor i imenovanja Robert Marić je nazočne upoznao da je Upravno vijeće
Narodne knjižnice Knin raspisalo javni natječaj za ravnatelja knjižnice, da je na isti pristigla jedna
uredna prijava Kornelije Belak te da je Upravno vijeće, nakon što je utvrdilo da imenovana
ispunjava sve uvjete tražene u natječaju, dostavilo prijedlog za imenovanje ravnateljice knjižnice.
Predložio je Vijeću da prihvati dostavljeni prijedlog i da se za ravnateljicu knjižnice, na mandat od
4 godine, imenuje Kornelija Belak.
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 glasovanje.
Prijedlog je prihvaćen, te je Rješenje o imenovanju ravnateljice Narodne knjižnice Knin
doneseno većinom glasova, 14 „za“ i 1 „suzdržan“ (Antunović) i sastavni je dio Zapisnika.

Točka 5.
Vijećnička pitanja


Vijećnik Nadomir Tadića-Šutra je pitao je li u redu da u gradu Kninu radi samo jedan javni
bilježnik i da graĎani, kada je ured zatvoren radi korištenja godišnjeg odmora, moraju ići u
okolne gradove radi ovjere dokumenata. Na drugo pitanje vijećnik je tražio pisani odgovor, a
pitao je tko je postavio betonske zapreke (polukugle) u ulici 7. gardijske brigade te je tražio
izlazak nadležne službe Grada na teren kako bi utvrdila jesu li iste postavljene sukladno
propisima.
Zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Knina Nikola Blažević je odgovorio da je
ustrojstvo ureda javnog bilježnika definirano posebnim propisima i zakonima, koji predviĎaju
jednog javnog bilježnika na 15 tisuća stanovnika te da na iste jedinica lokalne samouprave
nema utjecaja, a da će u Komori javnih bilježnika provjeriti je li javni bilježnik iz Knina
postupio ispravno u slučaju korištenja godišnjeg odmora. U svezi drugog pitanja je rekao da će
pisani odgovor biti dostavljen svim vijećnicima.



Vijećnik Robert Marić je rekao da je prethodnih godina država malo ili da nije skoro nikako
sudjelovala u organizacijskoj i financijskoj potpori Gradu u svezi obilježavanja VRO „Oluja“
te je pitao je li se što promijenilo u svezi toga i kako teku ovogodišnje pripreme.
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Zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Knina Nikola Blažević je rekao da je
priprema obilježavanja 21. godišnjice VRO „Oluja“ u tijeku, da je od strane predsjednika tehničke
Vlade RH gosp. Tihomira Oreškovića imenovan Organizacijski odbor te da je ove godine tretman
države prema Gradu glede organizacije i potpore bolji i kvalitetniji u odnosu na ranije godine.
Dodao je da je kao provedbeno tijelo središnjeg Odbora, na području grada Knina osnovan
Organizacijski odbor, koji je obavio niz aktivnosti u pripremi programa te je u nastavku upoznao
vijećnike s dosadašnjim definiranim programom, koji počinje već 29. srpnja i traje do 6. kolovoza.

Sjednica je završena u 09.35 sati.

ZAPISNIK VODILA
Tatjana Plavčić

PREDSJEDNIK
Marinko Tokmakčija
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