GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/16-01/11
URBROJ: 2182/10-01-16-2
Knin, 30. studenog 2016. godine

ZAPISNIK
s 33. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina

Sjednica je održana 30. studenog 2016. godine (srijeda), s početkom u 16.00 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,
Maja Deronja,
Jovanka Ilić,
Jovo Jankelić,
Ninoslav Majer
Rada 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 bili nazočni vijećnici Josip Bebek i Oliver Ojdanić.
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 32. sjednice Gradskog vijeća nije bilo primjedbi te je isti usvojen većinom
glasova 14 „za“ i 1 „suzdržan“ (Majer).
Utvrđivanje dnevnog reda
Predsjednik je predloženi dnevni red dao na glasovanje i konstatirao da je jednoglasno
usvojen sljedeći:

DNEVNI

RED

1. Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Cvrčak“
Knin
(Izvjestiteljica: ravnateljica Anita Ercegovac)
2. Prijedlog Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Cvrčak“ Knin
(Izvjestiteljica: ravnateljica Anita Ercegovac)
3. Prijedlog Statuta Kninskog muzeja
(Izvjestitelj: ravnatelj Zvonimir Jelić)
4. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Grada
Knina
(Izvjestitelj: službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika Ivica Brčina)
5. Prijedlog Odluke o uspostavi prijateljstva i suradnje između Grada Knina i Grada
Varaždina
(Izvjestitelj: zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Nikola Blažević)
6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika
gradonačelnika
(Izvjestiteljica: pročelnica Danijela Merša)
7. Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti
održavanja javne rasvjete na području grada Knina
(Izvjestitelj: službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika Ivica Brčina)
8. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o popisu poslovnih prostora koji su predmet
kupoprodaje
(Izvjestitelj: zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Nikola Blažević)
9. Vijećnička pitanja

Točka 1.
Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
Dječjeg vrtića „Cvrčak“ Knin
Ravnateljica vrtića Anita Ercegovac je navela pravni temelj za donošenje prijedloga
Pravilnika te dodala da su prva četiri poglavlja prijedloga ostala nepromijenjena u odnosu na
dosadašnji Pravilnik. U nastavku je, u odnosu na dosadašnji Pravilnik, pojasnila izmjene u petom
poglavlju koje su se odnosile na nazive i uvjete pojedinih radnih mjesta. Naglasila je da je na
prijedlog Pravilnika Radničko vijeće Vrtića prethodno dalo suglasnost i da je isti usvojen od strane
Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Cvrčak“.
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 prethodna suglasnost na Prijedlog Pravilnika o unutarnjem
ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Cvrčak“ Knin dana jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika.
Točka 2.
Prijedlog Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Cvrčak“ Knin
Ravnateljica vrtića Anita Ercegovac je navela pravni temelj za donošenje prijedloga
Pravilnika te je ukratko pojasnila razlog donošenja novog i izmjene u odnosu na dosadašnji
Pravilnik. Dodala da je i na ovaj prijedlog Radničko vijeće Vrtića prethodno dalo suglasnost i da je
isti usvojen od strane Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Cvrčak“.
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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 prethodna suglasnost na Prijedlog Pravilnika o radu Dječjeg
vrtića „Cvrčak“ Knin dana jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika.
Točka 3.
Prijedlog Statuta Kninskog muzeja
Ravnatelj muzeja Zvonimir Jelić naveo je pravni temelj za donošenje prijedloga te je
ukratko pojasnio razlog donošenja novog Statuta Muzeja, koji je prethodno usvojilo Upravno
vijeće Muzeja.
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 prethodna suglasnost na Prijedlog Statuta Kninskog muzeja
Knin dana jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika.
Točka 4.
Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna (III)
Prostornog plana uređenja Grada Knina
Službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika Ivica Brčina je pojasnio da su jedinice
lokalne samouprave, sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju, dužne dopuniti
prostorne planove uređenja na način da u njima odrede neuređene dijelove građevinskih područja i
izgrađene dijelove tih područja planirane za urbanu preobrazbu i da je to jedan od razloga izmjene
Prostornog plana uređenja Grada Knina. Kao drugi razlog naveo je usklađenje Prostornog plana
uređenja Grada Knina s Prostornim planom Šibensko-kninske županije te da je nadležni upravni
odjel Grada Knina od strane Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibenskokninske županije prethodno pribavio zakonom propisano i potrebno mišljenje za donošenje
predmetne odluke.
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 izradi izmjena i dopuna (III) Prostornog plana
uređenja Grada Knina donesena većinom glasova, 12 „za“ i 3 „suzdržana“ (V.Požar , Antunović i
Majer) i sastavni je dio Zapisnika.
Točka 5.
Prijedlog Odluke o uspostavi prijateljstva i suradnje između
Grada Knina i Grada Varaždina
Zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Knina Nikola Blažević je predložio
prihvaćanje inicijative predstavnika Udruge veterana 7. Gardijske brigade „PUMA“ i predstavnika
Grada Knina za uspostavljanja prijateljskih odnosa i suradnje s Gradom Varaždinom te dodao da je
Gradsko vijeća Grada Varaždina već donijelo odluku o uspostavi prijateljstva i suradnje s Gradom
Kninom.
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 uspostavi prijateljstva i suradnje između Grada Knina
i Grada Varaždina donesena jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika.
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Točka 6.
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima
gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika
Pročelnica Danijela Merša je navodeći odredbe Zakona o plaćama u lokalnoj i
područnoj(regionalnoj) samoupravi i odredbe Odluke o visini osnovice za obračun plaće državnih
dužnosnika pojasnila razlog predložene izmjene Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i
zamjenika gradonačelnika, kojom se umjesto dosadašnje osnovice za obračuna plaće dužnosnika u
iznosu 3.200,00 kuna predlaže osnovica u iznosu od 3.100,00 kuna.
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 izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima
gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika donesena većinom glasova, 13 „za“ i 2 „suzdržana“
(Antunović i Majer) i sastavni je dio Zapisnika.

Točka 7.
Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne
djelatnosti održavanja javne rasvjete na području grada Knina
Službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika Ivica Brčina je rekao da su na
raspisani javni natječaj za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području
grada Knina pristigle dvije ponude i to od tvrtke „PECTUS“ d.o.o. iz Perkovića, s ponuđenom
cijenom za obavljanje predmetne djelatnosti u iznosu od 387.177,50 kuna s PDV-om te tvrtke
„INERO“ d.o.o. iz Splita, s ponuđenom cijenom za obavljanje predmetne djelatnosti u iznosu od
402.147,50 kuna s PDV-om. Dalje je rekao da je Povjerenstvo za provođenje postupka javnog
natječaja utvrdilo da su obje ponude pravodobne i uredne u smislu traženih i priloženih isprava, da
je u ponudi tvrtke „INERO“ d.o.o. iz Splita uočena računska pogreška o čemu je Povjerenstvo
obavijestilo tvrtku koja je prihvatila istu te da je uzimajući u obzir kriterij za odabir ponude, a to je
najniža cijena uz zadovoljenje svih ostalih uvjeta iz natječaja, ponudu tvrtke „PECTUS“ d.o.o.
ocijenilo prihvatljivijom. Slijedom navedenog, službenik ovlašten za obavljanje poslova
pročelnika predložio je Gradskom vijeću donošenje 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 izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje
komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području grada Knina donesena većinom
glasova, 13 „za“, 1 „protiv“ (Majer) i 1 „suzdržan“ (Antunović) i sastavni je dio Zapisnika.
Točka 8.
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o popisu poslovnih prostora
koji su predmet kupoprodaje
Zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Knina Nikola Blažević je ukazao na
pogrešku u nazivu prijedloga u odnosu na naziv Odluke koja se mijenja te da je u Odluci o popisu
poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje, u klasifikacijskoj oznaci umjesto broja 10
pogreškom stavljen broj 1 i rekao da će se navedene pogreške ispraviti. U nastavku je pojasnio da
se predložena izmjena odnosi na kvadraturu poslovnog prostora koji je predmet kupoprodaje,
odnosno da je naknadnom provjerom – premjeravanjem umjesto 7,50m2 utvrđena veća kvadratura
poslovnog prostora u ulici Kralja Tomislava 26/desno i to 10,32 m2, sukladno kojoj kvadraturi će
se vršiti obračun kod kupoprodaje poslovnog prostora.
4

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 izmjeni Odluke o popisu poslovnih prostora koji su
predmet kupoprodaje na području grada Knina prihvaćena većinom glasova, 13 „za“ i 2
„suzdržana“ (Antunović i Majer) i sastavni je dio Zapisnika.
Točka 9.
Vijećnička pitanja
Vijećničkih pitanja nije bilo.

Sjednica je završena u 16.30. sati.

ZAPISNIK VODILA
Tatjana Plavčić

PREDSJEDNIK
Marinko Tokmakčija
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