
 

 

 

 

 
 

 

 

GRADSKO VIJEĆE 
 

KLASA: 021-05/14-01/6 

URBROJ: 2182/10-01-14-2 

Knin, 30. srpnja 2014.  

  

 

Z A P I S N I K  

s 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina 
 

 

  Sjednica je održana 30. srpnja 2014. godine (srijeda), s početkom u 10.
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. Maja Deronja, 

2. Mijat Hrnjak, 

3. Jovanka Ilić, 

4. Jovo Jankelić  

5. Marko Jelić, 

6. Oliver Ojdanić,  

7. Robert Marić, 

8. Dragan Matić, 

9. Radojka Manojlović, 

10. Vedrana Požar, 

11. Ana Šimić Sunko, 

12. Nadomir Tadić-Šutra, 

13. Marinko Tokmakčija, 

14. Ivan Uzun, 

15. Ratko Vujnović. 

 

Na sjednici nisu bili nazočni vijećnici Mirko Antunović 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 
 

Predsjednik je pozvao vijećnike da, ako imaju, iznesu primjedbe na zapisnik s 9. sjednice 

Gradskog vijeća. 

Vijećnik Marko Jelić se javio za ispravku Zapisnika i rekao da u točci 4. umjesto navoda: „da 

je poduzeće Matica d.o.o. većinski vlasnik poduzeća“,  treba stajati: „da je Veleučilište Marko 

Marulić većinski vlasnik poduzeća Matica d.o.o.“  te tražio da se izvrši navedena ispravka.   

Predsjednik je rekao da će ispravka biti izvršena te je nakon glasovanja konstatirao da je 

zapisnik usvojen jednoglasno. 

 

 

Utvrđivanje dnevnog reda 
 

Predsjednik je predloženi dnevni red dao na glasovanje i konstatirao da je jednoglasno 

usvojen sljedeći: 
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D N E V N I      R E D 

 

1.   Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti    

održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Knina 

         (Izvjestitelj: Slaven Ivić, zamjenik gradonačelnice) 

 2.  Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti 

održavanja javnoprometnih površina na području Grada Knina 

         (Izvjestitelj: Slaven Ivić, zamjenik gradonačelnice) 

 3.  Prijedlog Programa pripremnih i provedbenih aktivnosti za turističku 2014. godinu na 

području Grada Knina 

         (Izvjestitelj:  Nikola Blažević, zamjenik gradonačelnice) 

 4.  Prijedlog Operativnog programa aktivnosti Grada Knina za ljetnu sezonu 2014. 

         (Izvjestitelj:  Nikola Blažević, zamjenik gradonačelnice) 

 5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i    zamjenika 

gradonačelnika iz radnog odnosa  

   (Izvjestiteljica: Josipa Rimac, gradonačelnica)   

6. Vijećnička pitanja 

 

 

 

Točka 1. 

Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti    

održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Knina 

 

 Predsjednik je pozvao zamjenika gradonačelnice Slavena Ivića da obrazloži prijedlog.  

Zamjenik gradonačelnice Slaven Ivić je rekao da je na javni natječaj za obavljanje 

komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Knina pristigla samo jedna 

ponuda i to od trgovačkog društva „Ceste Šibenik“ d.o.o. iz Šibenika, s ponuđenom cijenom za 

obavljanje predmetne djelatnosti u iznosu od 717.266,80 kn bez PDV-a, odnosno 896.583,50 kn s 

PDV-om. Dodao je da je Povjerenstvo za provođenje postupka javnog natječaja utvrdilo da je 

ponuda pravodobna, potpuna i da ispunjava tražene uvjete iz natječaja te da je predložilo da se 

obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Knina povjeri 

navedenom ponuditelju. 

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 isti je dao na glasovanje. 

Prijedlog je prihvaćen, te je Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje 

komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Knina donesena 

jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika. 

 

 

Točka 2. 

Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti 

održavanja javnoprometnih površina na području Grada Knina 

 

 Predsjednik je pozvao zamjenika gradonačelnice Slavena Ivića da obrazloži prijedlog.  

Zamjenik gradonačelnice Slaven Ivić je rekao da je na javni natječaj za obavljanje 

komunalne djelatnosti održavanja javnoprometnih površina na području Grada Knina pristigla samo 

jedna ponuda i to od poduzeća G.O. „Građevinar“ iz Knina, s ponuđenom cijenom za obavljanje 

predmetne djelatnosti u iznosu od 394.075,00 kn bez PDV-a, odnosno 492.593,75 kn s PDV-om. 

Dodao je da je Povjerenstvo za provođenje postupka javnog natječaja utvrdilo da je ponuda 

pravodobna, potpuna i da ispunjava tražene uvjete iz natječaja te da je predložilo da se obavljanje 

komunalne djelatnosti održavanja javnoprometnih površina na području Grada Knina povjeri 

navedenom ponuditelju. 
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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 isti je dao na glasovanje. 

Prijedlog je prihvaćen, te je Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje 

komunalne djelatnosti održavanja javnoprometnih površina na području Grada Knina donesena 

većinom glasova 14 „za“ i 1 „suzdržan“ (Požar) i sastavni je dio Zapisnika. 

 

 

Točka 3. 

Prijedlog Programa pripremnih i provedbenih aktivnosti  

za turističku 2014. godinu na području Grada Knina 

 

 Predsjednik je pozvao zamjenika gradonačelnice Nikolu Blaževića da obrazloži prijedlog.  

Zamjenik gradonačelnice Nikola Blažević je sukladno Zakonu o zaštiti i spašavanju i 

Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH  u 2014. godini 

predložio usvajanje Programa pripremnih i provedbenih aktivnosti za turističku 2014. godinu na 

području Grada Knina koji sadrži procjenu ugroze stanovništva i materijalnih dobara u slučaju 

poplave, potresa i drugih prirodnih opasnosti, kao i popis građevina u Gradu Kninu koje bi se 

koristile kao skloništa u slučaju potrebe zbrinjavanja stanovništva i turista.  

Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na 

prijedlog te kako nije bilo rasprave isti je dao na glasovanje. 

Prijedlog je prihvaćen, te je Program pripremnih i provedbenih aktivnosti za turističku 2014. 

godinu na području Grada Knina donesen jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika. 

 

 

Točka 4. 

Prijedlog Operativnog programa aktivnosti Grada Knina za ljetnu sezonu 2014. 

 

 Predsjednik je pozvao zamjenika gradonačelnice Nikolu Blaževića da obrazloži prijedlog.  

Zamjenik gradonačelnice Nikola Blažević je sukladno Zakonu o zaštiti od požara i Programu 

aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH  u 2014. godini predložio 

usvajanje Operativnog program aktivnosti Grada Knina kojim su određene relevantne institucije 

zadužene za provedbu programa. 

Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na 

prijedlog te kako nije bilo rasprave isti je dao na glasovanje. 

Prijedlog je prihvaćen, te je Operativni program aktivnosti Grada Knina za ljetnu sezonu 

2014. donesen jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika. 

 

 

Točka 5. 

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i  

 zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa 

 

 Predsjednik je pozvao zamjenika gradonačelnice Nikolu Blaževića da obrazloži prijedlog.  

Zamjenik gradonačelnice Nikola Blažević je napomenuo da se izmjena Odluke ne odnosi na 

povećanje plaće, već na izvršenje mjere po nalogu Nadzorne upravne inspekcije i da se radi o 

nomotehničkoj izmjeni i usklađenju s pravnim propisima te pojasnio izmjenu članka 5. Odluke. 

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 isti je dao na glasovanje. 

Prijedlog je prihvaćen, te je Odluka o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima 

gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa donesena većinom glasova 14 „za“ i 1 

„suzdržan“ (Požar) i sastavni je dio Zapisnika.  
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   Točka 6. 

Vijećnička pitanja 

 

Predsjednik je pozvao vijećnike da postave svoja pitanja. 

 

 Vijećnik Marko Jelić je, kao i na 9. sjednici Vijeća, privremenog pročelnika Nenada 

Damjanovića, ujedno zapovjednika civilne zaštite pitao što se događa s civilnom zaštitom u 

Kninu i kakav je trenutni status civilne zaštite te pohvalio Operativni program aktivnosti Grada 

Knina za ljetnu sezonu 2014. i profesionalnu organiziranost JVP.  

 

Privremeni pročelnik Nenad Damjanović je ponovio svoj odgovor s 9. sjednice Vijeća i rekao da 

poslovi civilne zaštite, zaštite i spašavanja i protupožarne zaštita više nisu u njegovoj nadležnosti 

ali da je sudjelovao u izradi programa zaštite i spašavanja i programa zaštite od požara i drugih 

akata. Također je ponovio da su Procjena ugroženosti i Planovi zaštite i spašavanja dani na 

izradu tvrtki DLS iz Rijeke koja je napravila kvalitetne prijedloge akata ali da u istima nedostaju 

određeni elementi jer se još čeka procjena stupnja opasnosti od strane HV na pojedinim 

lokacijama grada Knina i da je to razlog zašto isti nisu dostavljeni Gradskom vijeću na usvajanje. 
 

Vijećnik Marko Jelić je predložio imenovanje novog zapovjedništva civilne zaštite u čijem bi 

sastavu bili i volonteri koji imaju vojnog, vatrogasnog ili policijskog iskustva, koji bi uz 

poveznice u pojedinim institucijama (MORH, MUP, JVP i dr.) mogli lakše riješiti naprijed 

navedene ili slične probleme te dodao da su navedeni akti jako bitni za sigurnost građana Knina i 

okolnih mjesta.    
 

Predsjednik je konstatirao da je prijedlog vijećnika Marka Jelića primljen k znanju.  

 

 

 

Na kraju sjednice predsjednik je nazočne pozvao na proslavu povodom obilježavanja Dana 

pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja.  
 

 
 

              

 

Sjednica je  završena u 10.30 sati.   

 

 

 

 

     ZAPISNIK VODILA                      PREDSJEDNIK 

        Tatjana Plavčić                 Marinko Tokmakčija 
 


