GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/16-01/9
URBROJ: 2182/10-01-16-2
Knin, 22. rujna 2016. godine

ZAPISNIK
s 31. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina

Sjednica je održana 22. rujna 2016. godine (četvrtak), s početkom u 17.00 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.
8.

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

9. Dragan Matić,
10. Oliver Ojdanić
11. Vedrana Požar,
12. Katarina Požar,
13. Marinko Tokmakčija,
14. Ivan Uzun,
15. Ratko Vujnović.

Na sjednici nisu bila nazočna 2 vijećnika i to: Nadomir Tadić-Šutra i 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 30. sjednice Gradskog vijeća nije bilo primjedbi te je isti usvojen
jednoglasno.
Utvrđivanje dnevnog reda
Prijedlog predsjednika za dopunu dnevnog reda s jednom točkom i to: Prijedlog Odluke o
obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje na području
grada Knina, koja bi bila točka 12. dnevnog reda, a dotadašnja točka 12. Vijećnička pitanja bi
postala točka 13., usvojen je većinom glasova, 13 „za“ i 2 „suzdržana“ (V.Požar i Antunović).

DNEVNI

RED

1. Izvješće o stanju u prostoru Grada Knina za razdoblje 2016. - 2020. godine
(Izvjestitelj: službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika Ivica Brčina i
izrađivač Izvješća Damir Vujčić, dipl.ing.arh.)
2. Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Knina za siječanj-lipanj 2016. godine
(Izvjestiteljica: pročelnica Danijela Merša)
3. Izvješće o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala Grada Knina za
period od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine
(Izvjestiteljica: pročelnica Danijela Merša)
4. Izvješće o danim jamstvima i izdacima po jamstvima Grada Knina za period od 1.
siječnja do 30. lipnja 2016. godine
(Izvjestiteljica: pročelnica Danijela Merša)
5. Izvješće o trošenju sredstava proračunske zalihe Grada Knina za period od 1. siječnja do
30. lipnja 2016. godine
(Izvjestiteljica: pročelnica Danijela Merša)
6. Izvješće o Provedbi Plana razvojnih programa Grada Knina za period od 1. siječnja do
30. lipnja 2016. godine
(Izvjestiteljica: pročelnica Danijela Merša)
7. Prijedlog Izmjene Programa javnih potreba u sportu na području Grada Knina za 2016.
(Izvjestitelj: službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika Nenad Damjanović)
8. Prijedlog Izmjene Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Knina za 2016.
(Izvjestitelj: službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika Nenad Damjanović)
9. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Knina za 2016. godinu - Rebalans III.
(Izvjestiteljica: pročelnica Danijela Merša)
10. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Kninskog muzeja za sklapanje
ugovora o korištenju sredstava Ministarstva kulture za program kulturne zaštite Knin,
Srednjovjekovna tvrđava
(Izvjestitelj: službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika Nenad Damjanović)
11. Prijedlog Odluke o poslovnom prostoru koji je predmet kupoprodaje
(Izvjestitelj: zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Nikola Blažević)
12. Prijedlog Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe i
javne odvodnje na području grada Knina
(Izvjestitelj: službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika Ivica Brčina)
13. Vijećnička pitanja

Točka 1.
Izvješće o stanju u prostoru Grada Knina za razdoblje 2016. - 2020. godine
Službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika Ivica Brčina je naveo pravni temelj za
izradu i sadržaj Izvješća te naveo da isto sadrži polazišta, analizu i ocjenu stanja i trendova
prostornog razvoja, analizu provedbe prostornih planova i drugih dokumenata koji utječu na
prostor te prijedloge za unaprjeđenje prostornog razvoja s osnovnim preporukama mjera za iduće
razdoblje te pozvao izrađivača Izvješća da detaljnije izvijesti o sadržaju istoga.
Izrađivač Izvješća Damir Vujčić, dipl.ing.arh. je rekao da je uloga Izvješća omogućavanje
eventualnih izmjena i dopuna te izrade novih planova u prostornom uređenju grada Knina te
ukratko obrazložio predmetno Izvješće.
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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 stanju u prostoru Grada Knina za razdoblje 2016. - 2020. godine je prihvaćeno
većinom glasova, 13 „za“ i 2 „suzdržana“ (V.Požar i Antunović) i sastavni je dio Zapisnika.
Točka 2.
Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Knina za siječanj - lipanj 2016. godine
Pročelnica Danijela Merša je izvijestila da su u periodu siječanj - lipanj 2016. godine
ostvareni prihodi i primici u iznosu od 18.922.487,64 kuna, rashodi i izdaci u iznosu od
13.122.030,74 kuna te da će se ostvareni višak prohoda i primitaka u iznosu od 5.800.456,90 kuna
iskoristiti za pokriće manjka iz prethodnih godina. U nastavku je pročelnica pojasnila stavke koje
su se odnosile na planirane prihode i rashode te započete aktivnosti Grada u prvoj polovini tekuće
godine.
Tijekom izlaganja pročelnice Merše sjednici se pridružio vijećnik Nadomir Tadić-Šutra te
je u nastavku sjednice nazočno bilo 16 vijećnika.
Predsjednik je konstatirao da Odbor za financije i proračun i Odbor za Statut, Poslovnik i
propise nemaju primjedbi na Izvješće te kako nije bilo rasprave isto je dao na usvajanje.
Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Knina za siječanj - lipanj 2016. godine je prihvaćeno
većinom glasova, 14 „za“ i 2 „suzdržana“ (V.Požar i Antunović) i sastavni je dio Zapisnika.
Točka 3.
Izvješće o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala Grada Knina
za period od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine
Pročelnica Danijela Merša je izvijestila vijećnike da se Grad Knin u 2016. godini nije
zaduživao na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.
Predsjednik je konstatirao da Odbor za financije i proračun i Odbor za Statut, Poslovnik i
propise nemaju primjedbi na Izvješće te kako nije bilo rasprave isto je dao na usvajanje.
Izvješće o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala Grada Knina za
period od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine je prihvaćeno jednoglasno i sastavni je dio
Zapisnika.
Točka 4.
Izvješće o danim jamstvima i izdacima po jamstvima Grada Knina
za period od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine
Pročelnica Danijela Merša je izvijestila vijećnike da Grad Knin u 2016. godini nije davao
jamstva niti je imao izdataka po navedenom osnovu.
Predsjednik je konstatirao da Odbor za financije i proračun i Odbor za Statut, Poslovnik i
propise nemaju primjedbi na Izvješće te kako nije bilo rasprave isto je dao na usvajanje.
Izvješće o danim jamstvima i izdacima po jamstvima Grada Knina za period od 1. siječnja
do 30. lipnja 2016. godine je prihvaćeno jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika.
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Točka 5.
Izvješće o trošenju sredstava proračunske zalihe Grada Knina
za period od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine
Pročelnica Danijela Merša je izvijestila vijećnike da se u 2016. godini nisu trošila sredstava
proračunske zalihe Grada Knina.
Predsjednik je konstatirao da Odbor za financije i proračun i Odbor za Statut, Poslovnik i
propise nemaju primjedbi na Izvješće te kako nije bilo rasprave isto je dao na usvajanje.
Izvješće o trošenju sredstava proračunske zalihe Grada Knina za period od 1. siječnja do
30. lipnja 2016. godine je prihvaćeno jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika.
Točka 6.
Izvješće o Provedbi Plana razvojnih programa Grada Knina
za period od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine
Pročelnica Danijela Merša je rekla da su Planom razvojnih programa Grada Knina za 2016.
godinu definirani ciljevi i prioriteti Grada koji su povezani s programskom i organizacijskom
klasifikacijom proračuna te je u nastavku ukratko izvijestila o pokazateljima dosadašnjih
ostvarenih rezultata.
Predsjednik je konstatirao da Odbor za financije i proračun i Odbor za Statut, Poslovnik i
propise nemaju primjedbi na Izvješće te kako nije bilo rasprave isto je dao na usvajanje.
Izvješće o trošenju sredstava proračunske zalihe Grada Knina za period od 1. siječnja do
30. lipnja 2016. godine je prihvaćeno većinom glasova, 15 „za“ i 1 „suzdržan“ (Antunović) i
sastavni je dio Zapisnika.
Točka 7.
Prijedlog Izmjene Programa javnih potreba u sportu na području Grada Knina za 2016.
Službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika Nenad Damjanović pojasnio je
predloženu izmjenu Programa koja se odnosi na povećanje troška participacije Grada Knina za
održavanje dvorane Srednje škole „Lovre Montija“ i dodao da je navedeno povećanje utjecalo na
povećanje ukupnog iznosa sredstava predviđenog ovim Programom.
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 Izmjena Programa javnih potreba u sportu na području Grada
Knina za 2016. godinu donesena većinom glasova, 15 „za“ i 1 „suzdržan“ (Antunović) i sastavni je
dio Zapisnika.
Točka 8.
Prijedlog Izmjene Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Knina za 2016.
Službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika Nenad Damjanović je pojasnio da se
predložene izmjene Programa odnose na povećanje stavki koje se odnose na kulturna događanja i
to obilježavanje obljetnice „Oluje“, Dana Grada i ostalih blagdana te Božićnih i novogodišnjih
blagdana, što se odrazilo i na povećanje ukupnog iznosa sredstava predviđenog ovim Programom.
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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 usvajanje.
Prijedlog je prihvaćen te je Izmjena Programa javnih potreba u kulturi na području Grada
Knina za 2016. godinu donesena većinom glasova, 14 „za“ i 2 „suzdržana“ (V.Požar i Antunović) i
sastavni je dio Zapisnika.

Točka 9.
Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Knina za 2016. godinu - Rebalans III.
Pročelnica Danijela Merša je rekla da se u odnosu na Rebalans II. ovim Rebalansom
povećavaju i prihodi i rashodi u iznosu od 1.088.891 kunu zbog promjena koje su nastupile kod
proračunskih korisnika te ih je pojasnila. U nastavku je pojasnila i druge stavke koje se mijenjaju
ovim rebalansom.
Predsjednik je konstatirao da Odbor za financije i proračun nema primjedbi na prijedlog te
kako nije bilo rasprave isti je dao na glasovanje.
Prijedlog je prihvaćen te je Izmjena i dopuna Proračuna Grada Knina za 2016. godinu –
Rebalans III, usvojena većinom glasova, 14 „za“ i 2 „suzdržana“ (V.Požar i Antunović) i sastavni
je dio Zapisnika.

Nakon stanke zbog zasjedanja Odbora za financije i proračun i Odbora za Statut,
Poslovnik i propise u vezi točke 12. kojom je dopunjen dnevni red sjednica je nastavljena u 18.20
sati, a predsjednik je izvijestio nazočne da su iz opravdanih razloga sjednicu napustili vijećnica
Rada Manojlović i vijećnik Oliver Ojdanić te je utvrdio da je na sjednici nazočno 14 vijećnika.

Točka 10.
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Kninskog muzeja
za sklapanje ugovora o korištenju sredstava Ministarstva kulture
za program kulturne zaštite Knin, Srednjovjekovna tvrđava
Službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika Nenad Damjanović je pojasnio da je
Kninskom muzeju, nakon provedenog postupka odabira programa prijavljenih na Poziv za
predlaganje programa javnih potreba u kulturi RH u 2016. godini, od strane Ministarstva kulture
odobreno 300.000,00 kuna za sanaciju sjevernog zida tvrđave, ali da za potpisivanje ugovora o
korištenju navedenih sredstava Ministarstvo traži dodatnu dokumentaciju u vidu punomoći
vlasnika nekretnina te je 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 usvajanje.
Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o davanju suglasnosti ravnatelju Kninskog muzeja za
sklapanje ugovora o korištenju sredstava Ministarstva kulture za program kulturne zaštite Knin,
Srednjovjekovna tvrđava prihvaćena većinom glasova, 13 „za“ i 1 „suzdržan“ (Antunović) i
sastavni je dio Zapisnika.
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Točka 11.
Prijedlog Odluke o poslovnom prostoru koji je predmet kupoprodaje
Zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Knina Nikola Blažević je kao pravni
temelj za donošenje predmetne odluke naveo odredbe članka 33. točaka 4. i 5. Zakona o zakupu i
kupoprodaji poslovnog prostora. Pojasnio je da se predmetnom odlukom utvrđuje poslovni prostor
u kojem se nalazi zakupnik koji ispunjava uvjete za kupoprodaju propisane odredbama navedenog
zakona i koji predmetni poslovni prostor koristi od 1981. godine (izuzev kraćeg perioda uslijed
ratnih događanja) te koji jedini na području grada Knina obavlja urarsku djelatnost i koji uredno
izvršava sve svoje obveze prema Gradu Kninu. Dalje je rekao da će se prodaja predmetnog
poslovnog prostora izvršiti temeljem procjene sudskog vještaka te je predložio Gradskom vijeću
Grada Knina 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 usvajanje.
Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o poslovnom prostoru koji je predmet kupoprodaje na
području grada Knina prihvaćena većinom glasova, 13 „za“ i 1 „suzdržan“ (Antunović) i sastavni
je dio Zapisnika.
Točka 12.
Prijedlog Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava
javne vodoopskrbe i javne odvodnje na području grada Knina
Službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika Ivica Brčina je pojasnio da se
predmetnom odlukom predlaže uvođenje obveze plaćanja naknade za razvoj na vodoopskrbnom
području grada Knina te da se istom utvrđuje obveznik plaćanja, visina naknade, namjena
prikupljenih sredstava od naknade, način i rok uplate naknade, prava i obveze isporučitelja vodne
usluge te nadzor nad obračunom i naplatom naknade za razvoj. Napomenuo je da je Grad Knin
jedan od rijetkih jedinica lokalne samouprave u RH koji nije vršio naplatu ove naknade te da je
utvrđena visina naknade za razvoj na jedinicu mjere isporučene količine vode u iznosu od 1,00
kn/m3 za sve kategorije potrošača, što je također minimalni iznos jedinične cijene. U nastavku je
naveo namjene za koje će se koristiti prihod od naknade kao i prava i obveze Isporučitelja te je
predložio usvajanje predložene 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 usvajanje.
Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne
vodoopskrbe i javne odvodnje na području grada Knina prihvaćena većinom glasova, 12 „za“, 1
„protiv“ (Antunović) i 1 „suzdržan“ (V.Požar) i sastavni je dio Zapisnika.
Točka 13.
Vijećnička pitanja
Vijećničkih pitanja nije bilo.
Sjednica je završena u 18.30 sati.

ZAPISNIK VODILA
Tatjana Plavčić

PREDSJEDNIK
Marinko Tokmakčija
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