GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/17-01/1
URBROJ: 2182/10-01-17-2
Knin, 27. veljače 2017. godine

ZAPISNIK
s 36. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina

Sjednica je održana 27. veljače 2017. godine (ponedjeljak), s početkom u 11.00 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,
Rada Manojlović
Miran Marelja,
Robert Marić,

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

Na sjednici nisu bili nazočni vijećnici Ivan Uzun (opravdano) 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 35. sjednice Gradskog vijeća primjedbu je dao zamjenik koji obnaša dužnost
gradonačelnika Grada Knina Nikola Blažević rekavši da je u točci 14. naveden pogrešan iznos,
odnosno da umjesto: „6.000,00 kuna“, treba stajati „6.000.000,00 kuna“.
Predsjednik je konstatirao da će se utvrĎena pogreška ispraviti te kako nije bilo daljnjih
primjedbi zapisnik je usvojen većinom glasova, 14 „za“ i 1 „suzdržan“ (Antunović).
Utvrđivanje dnevnog reda
Predsjednik je predloženi dnevni red dao na glasovanje i konstatirao da je jednoglasno
usvojen sljedeći:

DNEVNI

RED

1. Prijedlog Odluke o donošenju Programa izgradnje Poduzetničke zone „Oćestovo“
(Izvjestitelj: zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Knina Nikola Blažević)
2. Prijedlog Odluke o grobljima na području Grada Knina
(Izvjestitelj: službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika Ivica Brčina)
3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i
namještenika
(Izvjestitelj: zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Knina Nikola Blažević)
4. Mjere zaštite i spašavanja u nepovoljnim uvjetima 2016./2017. godine na području
grada Knina
(Izvjestitelj: zamjenik gradonačelnika Slaven Ivić)
5. Prijedlog Rješenja o dopuni Rješenja o imenovanju ravnateljice Narodne knjižnice
Knin
(Izvjestitelj: zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Knina Nikola Blažević)
6. Prijedlog Pročišćenog teksta Odluke o osnivanju Narodne knjižnice Knin u Kninu
(Izvjestitelj: zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Knina Nikola Blažević)
7. Vijećnička pitanja

Točka 1.
Prijedlog Odluke o donošenju Programa izgradnje Poduzetničke zone „Oćestovo“
Zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Knina Nikola Blažević je rekao da je
Poduzetnička zona ''Oćestovo'' osnovana Odlukom Gradskog vijeća te da je sljedeći korak u
realizaciji poduzetničke zone donošenje Programa izgradnje poduzetničke zone ''Oćestovo'', koji
sadrži opis planiranih ulaganja s dinamikom i načinom financiranja izgradnje i opremanja
poduzetničke zone te pogodnosti za poduzetnike koji će u poduzetničkoj zoni obavljati svoje
djelatnosti. Dodao je da Poduzetnička zona ''Oćestovo'' obuhvaća i zemljište u vlasništvu RH te da
je donošenje navedenog Programa jedan je od uvjeta da bi RH zemljište darovala Gradu Kninu za
izgradnju navedene poduzetničke zone. Napomenuo je da je Program izradila Matica d.o.o. u
veljači 2017. godine ali da je na prvoj stranici Programa i u predloženoj Odluci pogreškom kao
mjesec izrade naveden siječanj 2017. te da je isto potrebno ispraviti.
Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na
prijedlog te kako nije bilo rasprave prijedlog je dao na glasovanje.
Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o donošenju Programa izgradnje Poduzetničke zone
„Oćestovo“ donesena većinom glasova, 13 „za“ i 2 „suzdržana“ (Antunović i V. Požar) i sastavni
je dio Zapisnika.
Točka 2.
Prijedlog Odluke o grobljima na području Grada Knina
Službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika Ivica Brčina je kao razlog donošenja
nove Odluke o grobljima naveo potrebu za izmjenama i dopunama odreĎenih odredbi postojeće
odluke iz 2010. godine te usklaĎenje iste s odredbama Zakona o grobljima. U nastavku je ukratko
pojasnio odredbe predložene odluke.
Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na
prijedlog te je otvorio raspravu.
2

Vijećnica Jovanka Ilić je predložila da poduzeće Čistoća i zelenilo d.o.o. i nakon proteka
propisanog zakonskog roka za izvršavanje obveze plaćanja propisane naknade pokuša stupiti u
kontakt korisnicima grobnih mjesta te im prije nego ista proglasi kao napuštena omogući dodatni
rok za izvršavanje navedene obveze.
Službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika Ivica Brčina je rekao da će nadležno
poduzeće postupati sukladno Zakonu o grobljima i da će prije nastupanja zakonskog roka kojim će
biti ispunjeni uvjeti za proglašavanje grobnih mjesta napuštenim na propisan način obavijestiti
korisnike grobnih mjesta o potrebi poduzimanja odreĎenih radnji i ispunjavanju njihovih obveza
kako ista ne bi bila proglašena kao napuštena.
Nakon rasprave predsjednik je prijedlog dao na glasovanje.
Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o grobljima na području Grada Knina donesena
većinom glasova, 13 „za“ i 2 „suzdržana“ (Antunović i V. Požar) i sastavni je dio Zapisnika.
Točka 3.
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima
za obračun plaće službenika i namještenika
Zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Knina Nikola Blažević je rekao da su
Pravilnikom o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Knina u Upravnim odjelu za prostorno
ureĎenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša bila sistematizirana dva radna
mjesta i to: viši stručni suradnik za zaštitu okoliša i viši stručni suradnik za gospodarenje otpadom
te da je radno mjesto viši stručni suradnik za zaštitu okoliša ostalo upražnjeno jer je službeniku
koji je bio rasporeĎen na isto služba u Gradu Kninu prestala s danom 31. prosincem 2016. godine.
Dalje je rekao da su zadnjom izmjenom Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Knina
dva navedena radna mjesta brisana te da je sistematizirano novo radno mjesto i to: viši stručni
suradnik za zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom na način da su dotadašnja dva radna mjesta i
njihovi poslovi objedinjeni u jedno radno mjesto u cilju nastavka funkcioniranja upravnog tijela i
obavljanja poslova upražnjenog radnog mjesta. TakoĎer je pojasnio da je za sistematizirano novo
radno mjesto potrebno utvrditi koeficijent za obračun plaće i da je to razlog izmjene predmetne
Odluke. Na kraju je dodao da je predloženi koeficijent nepromijenjen u odnosu na ranije utvrĎene
koeficijente brisanih radnih mjesta i da za provoĎenje predložene Odluke nisu potrebna dodatna
sredstva u Proračunu Grada.
Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za financije i
proračun nemaju primjedbi na prijedlog te kako nije bilo rasprave prijedlog je dao na glasovanje.
Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun
plaće službenika i namještenika donesena većinom glasova, 13 „za“ i 2 „suzdržana“ (Antunović i
Manojlović) i sastavni je dio Zapisnika.

Točka 4.
Mjere zaštite i spašavanja u nepovoljnim uvjetima 2016./2017. godine
na području grada Knina
Zamjenik gradonačelnika Slaven Ivić je rekao da se temeljem Procjene ugroženosti
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća na području
grada Knina i sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite razmatra potreba donošenja mjera zaštite i
spašavanja te da je gradonačelnik Grada Knina, u koordinaciji s DUZS i u skladu s planom
aktivnosti te izvršavanja zadaća u provedbi drugih mjera civilne zaštite donio Mjere zaštite i
spašavanja u nepovoljnim uvjetima za 2016./2017. godinu te je predložio Vijeću usvajanje istih.
Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na
dostavljene Mjere.
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Mjere zaštite i spašavanja u nepovoljnim uvjetima 2016./2017. godine na području grada
Knina prihvaćene su većinom glasova, 15 „za“ i 1 „suzdržan“ (Antunović) i sastavni su dio
Zapisnika.
Točka 5.
Prijedlog Rješenja o dopuni Rješenja o imenovanju ravnateljice Narodne knjižnice Knin
Zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Knina Nikola Blažević je rekao da je
Gradsko vijeće u 2016. godini donijelo rješenje kojim je Kornelija Belak imenovana ravnateljicom
Knjižnice te da je potrebno izvršiti dopunu donesenog rješenja o imenovanju s podacima o
prebivalištu i OIB-om imenovane, a koji su potrebni radi upisa promjena u sudski registar te je
predložio usvajanje prijedloga.
Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na
prijedlog te kako nije bilo rasprave prijedlog je dao na glasovanje.
Prijedlog je prihvaćen te je Rješenje o dopuni Rješenja o imenovanju ravnateljice Narodne
knjižnice Knin doneseno jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika.
Točka 6.
Prijedlog Pročišćenog teksta Odluke o osnivanju Narodne knjižnice Knin u Kninu
Zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Knina Nikola Blažević je rekao da je
Odluka o osnivanju Narodne knjižnice Knin donesena 1997. godine te da su nakon toga uslijedile
četiri izmjene iste. Radi lakšeg snalaženja i sagledavanja odredbi svih izmjena te radi njihovog
upisa u sudski registar Trgovačkog suda predložio je Vijeću da utvrdi predloženi pročišćeni tekst
navedene Odluke.
Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na
prijedlog te kako nije bilo rasprave prijedlog je dao na glasovanje.
Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o osnivanju Narodne knjižnice Knin u Kninu
(pročišćeni tekst) donesena jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika.
Točka 7.
Vijećnička pitanja
Vijećnik Nadomir Tadić Šutra je pitao zamjenika koji obnaša dužnost gradonačelnika
Grada Knina Nikolu Blaževića ima li Grad Knin osigurana financijska sredstva za provedbu i
obilježavanje planiranih manifestacija koje se odnose na kulturu, sport i socijalne projekte.
Zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Knina Nikola Blažević je rekao da je
punjenje proračuna dinamičan proces i da usprkos negativnoj poreznoj reformi očekuje da će Grad
uspjeti izvršiti sve projekte i obveze planirane Programima.

Sjednica je završena u 11.30 sati.

ZAPISNIK VODILA
Tatjana Plavčić

PREDSJEDNIK
Marinko Tokmakčija
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