GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/17-01/4
URBROJ: 2182/10-01-17-2
Knin, 19. lipnja 2017. godine

ZAPISNIK
s 1. konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Knina
Prije početka sjednice, koja je odrţana 19. lipnja 2017. godine (ponedjeljak), s početkom u
14.00 sati u Gradskoj vijećnici u Kninu, intonirana je himna Republike Hrvatske „Lijepa naša
domovino“.
Na temelju članka 87. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima i Odluke ministra uprave, sjednicu
je sazvala, otvorila i istom predsjedavala do utvrđivanja privremenog predsjedatelja, Edita Grubišić –
predstojnica Ureda drţavne uprave Šibensko-kninske ţupanije (u daljnjem tekstu: predsjedateljica).
Predsjedateljica je na početku pozdravila izabrane članove predstavničkog tijela,
gradonačelnika dr. sc. Marka Jelića, njegove zamjenike Marija Ćaćića, Kristinu Perić i Ţeljka Dţepinu
te ostale nazočne. Rekla je da je uz poziv svim izabranim članovima Gradskog Vijeća Grada Knina za
ovu konstituirajuću sjednicu dostavljen sljedeći:

Dnevni

red

- Utvrđivanje kvoruma
1. Izbor Mandatnog povjerenstva
2. Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata članova Gradskog vijeća
- Utvrđivanje člana Gradskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora
predsjednika
- Svečana prisega članova Gradskog vijeća
3. Izbor Odbora za izbor i imenovanja
4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća.

Utvrđivanje kvoruma
Predsjedateljica je zamolila sluţbenicu ovlaštenu za obavljanje poslova pročelnice Upravnog
odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti, gđu. Danijelu Ognjenović Lošić da izvrši
prozivku izabranih članova predstavničkog tijela prema objavljenim rezultatima izbora provedenih
dana 21. svibnja 2017. godine.
Nakon prozivke utvrđeno da je na sjednici nazočno svih 18 vijećnika i da Vijeće ima kvorum
za pravovaljano odlučivanje i donošenje odluka, nakon čega se prešlo na 1. točku Dnevnog reda.

Točka 1.
Izbor Mandatnog povjerenstva
Predsjedateljica je rekla da prema odredbama Poslovnika Gradskog vijeća, Mandatno
povjerenstvo ima predsjednika i dva člana koje bira Vijeće iz reda vijećnika, na prijedlog
predsjedatelja ili najmanje 1/3 vijećnika. Zatim je pozvala predstavnika najmanje 1/3 vijećnika da
predloţi predsjednika i članove Mandatnog povjerenstva.
Prvim prijedlogom, od strane 10 vijećnika predloţeno je da se u Mandatno povjerenstvo
izaberu dr. sc. Marina Krvavica, za predsjednicu te dr. sc. Marko Sinobad i dr. sc. Marko
Vujasinović za članove.
Drugim prijedlogom, od strane 8 vijećnika predloţeno je da se u Mandatno povjerenstvo, za
člana izabere Robert Marić.
Vijećnik Marinko Tokmakčija je ispred vijećnika izabranih s liste HDZ-a ukazao na
dosadašnju praksu imenovanja jednog člana oporbene stranke u radna tijela Gradskog vijeća te je
rekao da ovoga puta to nije praksa i da će zbog toga prilikom usvajanja prijedloga za imenovanje
vijećnika u radna tijela, vijećnici s liste HDZ-a biti suzdrţani.
Predsjedateljica je prvi prijedlog dala na glasovanje nakon čega je utvrdila da je većinom
glasova, 10 „za“ i 8 „suzdrţanih” (vijećnici s liste HDZ-a), izvršen izbor članova Mandatnog
povjerenstva u sastavu: dr. sc. Marina Krvavica, predsjednica, dr. sc. Marko Sinobad i dr. sc. Marko
Vujasinović, članovi.
Budući je usvojen prvi prijedlog, o drugom prijedlogu se nije glasovalo.
Rješenje o izboru Mandatnog povjerenstva Gradskog vijeća Grada Knina je sastavni dio
Zapisnika.

Točka 2.
Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata članova Gradskog vijeća
Predsjedateljica je čestitala predsjednici i članovima Mandatnog povjerenstva na izboru i
zaţeljela im uspjeh u radu te je pozvala je predsjednicu Povjerenstva dr. sc. Marinu Krvavica da
podnese Izvješće.
Imenovana predsjednica Mandatnog povjerenstva je izvijestila o konačnim rezultatima izbora
za članove Gradskog vijeća Grada Knina, provedenih dana 21. svibnja 2017. godine te da zbog
obnašanja nespojivih duţnosti gradonačelnika/zamjenika gradonačelnika i člana Gradskog vijeća
mandat miruje po sili zakona sljedećim osobama:
- dr.sc. Marku Jeliću, izabran s liste grupe birača, a koji je izabran za gradonačelnika Grada Knina,
te da je njegov zamjenik Davor Ilić,
- Mariju Ćaćiću, izabran s liste grupe birača, a koji je izabran za zamjenika gradonačelnika Grada
Knina, te da je njegova zamjenica dr. sc. Marina Krvavica,
- Kristini Perić, izabrana s liste grupe birača, a koja je izabrana za zamjenika gradonačelnika Grada
Knina, te da je njen zamjenik Marjan Blaţević,
- Ţeljku Dţepini, izabran s liste Samostalne demokratske srpske stranke SDSS-a, a koji je izabran
za zamjenika gradonačelnika Grada Knina, te da je politička stranka za njegovog zamjenika odredila
Veselina Đujića.
Na kraju Izvješća, predsjednica Mandatnog povjerenstva je utvrdila da Gradsko vijeće Grada
Knina čine sljedeći vijećnici:
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1. Josipa Rimac
2. Marinko Tokmakčija
3. Robert Marić
4. Maja Deronja
5. Marko Šešo
6. Luka Lubina
7. Nikolina Grizelj
8. Josip Bebek
9. Davor Ilić

10. Marina Krvavica
11. Marjan Blaţević
12. Vedrana Poţar
13. Dragan Miličević
14. Marko Sinobad
15. Marko Vujasinović
16. Veselin Đujić
17. Mirko Antunović
18. Marija Ćurić.

Kako nije bilo primjedbi, predsjedateljica je konstatirala da je Izvješće Mandatnog
povjerenstva prihvaćeno, odnosno primljeno na znanje.
Izvješće o provedenim izborima i imenima izabranih članova Gradskog vijeća Grada Knina, o
mirovanju mandata vijećnika te početku obnašanja vijećničke duţnosti zamjenika vijećnika je sastavni
dio Zapisnika.
Utvrđivanje člana Gradskog vijeća koji će preuzeti
predsjedavanje sjednicom
Predsjedateljica je rekla da konstituirajućom sjednicom Gradskog vijeća do izbora
predsjednika Vijeća predsjedava privremeni predsjedatelj te je, na temelju objavljenih rezultata izbora
provedenih dana 21. svibnja 2017. godine, utvrdila da je to vijećnica Josipa Rimac i zamolila ju je da
preuzme predsjedavanje sjednicom po utvrđenom Dnevnom redu, do izbora predsjednika.
Privremena predsjedateljica Josipa Rimac (u daljnjem tekstu: predsjedateljica) je pozdravila
nazočne i zahvalila se predstojnici Editi Grubišić na dosadašnjem predsjedavanju sjednicom.
Svečana prisega članova Gradskog vijeća
Na temelju Poslovnika Gradskog vijeća Grada Knina, predsjedateljica je izgovorila tekst
svečane prisege, nakon čega je poimenično prozvala svakog člana Gradskog vijeća, koji je nakon što
je bio prozvan ustao i izgovorio riječ „priseţem“ te je potpisao tekst prisege.
Nakon što je čestitala vijećnicima na poloţenoj prisezi i zaţeljela im uspješno obavljanje vijećničke
duţnosti, predsjedateljica je nastavila s radom.
Točka 3.
Izbor Odbora za izbor i imenovanja
Predsjedateljica je upoznala vijećnike da temeljem članka 9. i 27. Poslovnika Gradskog vijeća
Grada Knina Odbor za izbor i imenovanja, čija je zadaća utvrđivanje prijedloga za izbor i imenovanja
iz nadleţnosti Vijeća te izvršavanje drugih odgovarajućih zadaća koje mu povjeri Vijeće, ima
predsjednika i četiri člana koji se biraju iz reda vijećnika Gradskog vijeća, na prijedlog predsjedatelja
ili najmanje 1/3 vijećnika. Pozvala je predstavnika najmanje 1/3 vijećnika da predloţi predsjednika i
članove Odbora za izbor i imenovanja.
Prvim prijedlogom, od strane 10 vijećnika predloţeno je da se u Odbor za izbor i imenovanja
izaberu: Dragan Miličević za predsjednika, Marjan Blaţević, Davor Ilić, Mirko Antunović i Veselin
Đujić za članove.
Drugim prijedlogom, od strane 8 vijećnika predloţeno je da se u Odbor za izbor i imenovanja
za člana izabere Marko Šešo.
Predsjedateljica je prvi prijedlog dala na glasovanje, nakon čega je utvrdila da je većinom
glasova, 10 „za“ i 8 „suzdrţanih” (vijećnici s liste HDZ-a), izvršen izbor članova Odbora za izbor i
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imenovanja u sastavu: Dragan Miličević, predsjednik, Marjan Blaţević, Davor Ilić, Mirko Antunović i
Veselin Đujić, članovi.
Budući je usvojen prvi prijedlog, o drugom prijedlogu se nije glasovalo.
Rješenje o izboru Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Knina je sastavni dio
Zapisnika.
Predsjedateljica je čestitala predsjedniku i članovima Odbora za izbor i imenovanja na izboru i
zaţeljela im uspjeh u budućem radu.

Točka 4.
Izbor predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća
Predsjedateljica je rekla da je člankom 35. Statuta Grada Knina i člankom 10. Poslovnika
Gradskog vijeća Grada Knina propisano da Gradsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika
koji se biraju na konstituirajućoj sjednici, iz reda vijećnika, javnim glasovanjem i većinom glasova
svih vijećnika, a na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja ili najmanje 1/3 vijećnika. Napomenula je
da se izborom predsjednika Vijeća, Gradsko vijeće smatra konstituiranim te je pozvala ovlaštenog
predlagatelja da predloţi kandidata za predsjednika Gradskog vijeća.
Odbor za izbor i imenovanja je predloţio da se za predsjednika Gradskog vijeća izabere
Vedrana Poţar.
Kako nije bilo drugih prijedloga, predsjedateljica je prijedlog dala na glasovanje, nakon čega
je utvrdila da je većinom glasova, 10 „za“ i 8 „suzdrţanih” (vijećnici s liste HDZ-a), Vedrana Poţar
izabrana za predsjednicu Gradskog vijeća Grada Knina.
Rješenje o izboru predsjednice Gradskog vijeća Grada Knina je sastavni dio Zapisnika.

Izbor potpredsjednika Gradskog Vijeća Grada Knina
U nastavku sjednice, predsjednica je pozvala ovlaštene predlagatelje da predloţe kandidate za
potpredsjednike Gradskog vijeća.
Predstavnička većina od 10 vijećnika predloţila je da se za potpredsjednika Gradskog vijeća
izabere Mirko Antunović, a predstavnička manjina od 8 vijećnika je predloţila da se za drugog
potpredsjednika Gradskog vijeća izabere Marinko Tokmakčija.
Predsjednica je prijedloge pojedinačno dala na glasovanje, nakon čega je utvrdila da su za
potpredsjednike Gradskog vijeća Grada Knina izabrani: Mirko Antunović, jednoglasno i Marinko
Tokmakčija, većinom glasova, 16 „za“ i 2 „suzdrţana” (Poţar i Ilić).
Rješenje o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Knina je sastavni dio Zapisnika.
Predstojnica Edita Grubišić je konstatirala da je Gradsko vijeće Grada Knina konstituirano te je
čestitala svima izabranima i zaţeljela im uspjeh u budućem radu.
U nastavku, predsjednica Vijeća je sukladno članku 12. Poslovnika Gradskog vijeća predloţila
nastavak sjednice i dopunu Dnevnog reda s dvjema točkama tj. točkom 5. - Izbor Odbora za Statut,
Poslovnik i propise i točkom 6. - Izbor Odbora za financije i proračun.
Dopuna Dnevnog reda je usvojena većinom glasova, 17 „za“, 1 „suzdrţan” (Rimac).
Prije prelaska na 5. točku Dnevnog reda predsjednica je predloţila da se u nastavak sjednice
uvrsti Svečana prisega gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika, koji su izabrani na neposrednim
izborima, dana 21. Svibnja 2017. i dana 4. lipnja 2017. godine te ih je pozvala da u Gradskoj vijećnici
daju prisegu.
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Svečana prisega gradonačelnice i zamjenika gradonačelnice Grada Knina
Nakon što su gradonačelnik Grada Knina dr. sc. Marko Jelčić i zamjenici gradonačelnika
Marijo Ćaćić, Kristina Perić i Ţeljko Dţepina osobno pročitali i potpisali tekst prisege, predsjednica
im je čestitala na izboru i pozivala gradonačelnika da se obrati nazočnima.
Gradonačelnik je pozdravio sve nazočne i izrazio zadovoljstvo što je Gradsko vijeće
konstituirano u demokratskom ozračju te dodao da će gradska u prava, s njim na čelu kao i gradske
ustanove biti na usluzi građanima grada Knina. Naglasio je da se također i od građana očekuje da budu
odgovorni, aktivni i konstruktivni jer gradska uprava i vijećnici ne mogu sve riješiti sami bez pomoći
građana. Ukazavši na svakodnevni odlazak obitelji s djecom iz Knina još jednom je pozvao nazočne i
sve građane Knina da budu konstruktivni kako bi ţivot u Kninu učinili boljim i ljepšim.
Nakon 10 minutne stanke sjednica je nastavljena i prešlo se na 5. točku Dnevnog reda.
Točka 5.
Izbor Odbora za Statut, Poslovnik i propise
Predsjednica je rekla da Odbor za Statut, Poslovnik i propise ima predsjednika i četiri člana
koji se biraju iz reda vijećnika Gradskog vijeća, na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja ili
najmanje 1/3 vijećnika. Pozvala je ovlaštenog predlagatelja da iznese prijedlog Odbora za izbor
predsjednika i članova Odbora za Statut, Poslovnik i propise.
Odbor za izbor i imenovanja je predloţio da se u Odbor za Statut, Poslovnik i propise izaberu
dr. sc. Marko Sinobad za predsjednika, Davor Ilić, dr. sc. Marina Krvavica, Marija Ćurić i Veselin
Đujić za članove.
Drugim prijedlogom, od strane 8 vijećnika predloţeno je da se u Odbor za Statut, Poslovnik i
propise za člana izabere Luka Lubina.
Predsjedateljica je prvi prijedlog dala na glasovanje, nakon čega je utvrdila da je većinom
glasova, 10 „za“ i 8 „suzdrţanih” (vijećnici s liste HDZ-a), izvršen izbor članova Odbora za Statut,
Poslovnik i propise u sastavu: dr.sc.Marko Sinobad za predsjednika, Davor Ilić, dr.sc.Marina
Krvavica, Marija Ćurić i Veselin Đujić za članove.
Budući je usvojen prvi prijedlog, o drugom prijedlogu se nije glasovalo.
Rješenje o izboru Odbora za Statut, Poslovnik i propise Gradskog vijeća Grada Knina je
sastavni dio Zapisnika.
Predsjednica Vijeća je čestitala predsjednici i članovima Odbora za financije i proračun na
izboru i zaţeljela im uspjeh u radu.

Točka 6.
Izbor Odbora za financije i proračun
Predsjednik je rekao da Odbor za financije i proračun ima predsjednika i četiri člana koji se
biraju iz reda vijećnika Gradskog vijeća, na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja ili najmanje 1/3
vijećnika. Pozvao je ovlaštenog predlagatelja da iznese prijedlog Odbora za izbor predsjednika i
članova Odbora za financije i proračun.
Odbor za izbor i imenovanja je predloţio da se u Odbor za financije i proračun izaberu Marija
Ćurić za predsjednicu, Dragan Miličević, dr. sc. Marko Vujasinović, Marjan Blaţević i Mirko
Anunović za članove.
Drugim prijedlogom, od strane 8 vijećnika predloţeno je da se u Odbor za financije i proračun
za člana izabere Nikolina Grizelj.
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Predsjedateljica je prvi prijedlog dala na glasovanje, nakon čega je utvrdila da je većinom
glasova, 10 „za“ i 8 „suzdrţanih” (vijećnici s liste HDZ-a), izvršen izbor članova Odbora za financije
i proračun u sastavu: Marija Ćurić za predsjednicu, Dragan Miličević, dr. sc. Marko Vujasinović,
Marjan Blaţević i Mirko Anunović za članove.
Budući je usvojen prvi prijedlog, o drugom prijedlogu se nije glasovalo.
Rješenje o izboru Odbora za financije i proračun Gradskog vijeća Grada Knina je sastavni dio
Zapisnika.
Predsjednica Vijeća je čestitala predsjednici i članovima Odbora za financije i proračun na
izboru i zaţeljela im uspjeh u radu.

1. konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Knina završena je u 14.50 sati.

ZAPISNIK VODILA

PREDSJEDATELJI

Tatjana Plavčić

1. Edita Grubišić, dipl. iur.

2. Josipa Rimac

PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA
Vedrana Požar, struč.spec.oec.
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