
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE 

KLASA: 021-05/14-01/11 

URBROJ: 2182/10-01-14-2 

Knin, 18. prosinca 2014. godine  

  

 

Z A P I S N I K  

s 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina 
 

 

 Sjednica je održana 18. prosinca 2014. godine (četvrtak), s početkom u 10.
15

 sati u Gradskoj 

vijećnici u Kninu. 

  Sjednicu je otvorio i istom predsjedavao Marinko Tokmakčija, predsjednik Gradskog vijeća         

(u daljnjem tekstu: predsjednik) te se na početku iste vijećnicima i svima nazočnima ispričao zbog 

kašnjenja početka sjednice zbog opsežnosti materijala za sjednicu i rekao da će vijećnici uskoro na stolove 

dobiti i materijal Udruge gradova  u vezi bitne točke o kojoj će glasovati za dopunu dnevnog reda.  

 

Nakon izvršene prozivke, utvrđeno je da su na sjednici nazočni sljedeći vijećnici: 

 

1. Mirko Antunović, 

2. Maja Deronja, 

3. Mijat Hrnjak, 

4. Jovanka Ilić, 

5. Jovo Jankelić,  

6. Radojka Manojlović,  

7. Robert Marić, 

8. Dragan Matić, 

9. Oliver Ojdanić,  

10. Vedrana Požar, 

11. Ana Šimić Sunko, 

12. Ante Nadomir Tadić-Šutra, 

13. Marinko Tokmakčija, 

14. Ivan Uzun, 

15. Ratko Vujnović. 

 

Na sjednici nije bio nazočan vijećnik Ninoslav Majer (opravdano).  

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 13. sjednice Gradskog vijeća nije bilo primjedbi te je isti usvojen jednoglasno. 

 

Utvrđivanje dnevnog reda 
 

Predsjednik je obavijestio vijećnike da je zaprimio prijedloge akata za dopunu predloženog 

dnevnog reda s dvije točke, koje bi postale točke 33. i 34. dnevnog reda, a dosadašnja točka 33. 

Vijećnička pitanja bi postala točka 35. dnevnog reda te se još jednom ispričao zbog kašnjenja 

početka sjednice jer se radi o žurnoj i važnoj odluci, koja se odnosi i bitna je za sve lokalne uprave i 

samouprave te zamolio za razumijevanje zbog nekih tehničkih nedostataka.  
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Dopuna predloženog dnevnog reda za 14. sjednicu s dvije točke je usvojena većinom 

glasova, 15 „za“ i 1 „suzdržan“ (Antunović) te je predsjednik konstatirao da je većinom glasova  

usvojen sljedeći dopunjeni  
 

D N E V N I      R E D 

 

1. Ostavka vijećnika Marka Jelića i određivanje zamjenika  

(Izvjestitelj: predsjednik  Mandatnog povjerenstva Nadomir Tadić - Šutra) 

2. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru Odbora za proračun i financije 

Gradskog vijeća Grada Knina  

(Izvjestitelj: predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Oliver Ojdanić) 

3. Prijedlog Izmjene i dopune II. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture u Gradu Kninu za 2014. godinu 

(Izvjestitelj: pročelnik Nenad Damjanović) 

4. Prijedlog Izmjene i dopune II. Programa održavanja komunalne infrastrukture u 

Gradu Kninu za 2014. godinu 

(Izvjestitelj: pročelnik Nenad Damjanović) 

5. Prijedlog Izmjene III. Programa socijalnih davanja na području Grada Knina za 2014. 

godinu 

(Izvjestiteljica: pročelnica Sanja Lozančić) 

6. Prijedlog Izmjene II. Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Knina s 

financijskim planom za 2014. godinu 

(Izvjestiteljica: pročelnica Sanja Lozančić) 

7. Prijedlog Izmjena i dopuna III. Proračuna Grada Knina za 2014. g. - Rebalans III. 

(Izvjestiteljica: pročelnica Danijela Merša) 

8. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Knina za 2014. 

godinu, uz Rebalans III. 

(Izvjestiteljica: pročelnica Danijela Merša) 

9. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u gradu 

Kninu za 2015. godinu 

(Izvjestitelj: pročelnik Nenad Damjanović) 

10. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u gradu Kninu za 2015. 

godinu 

(Izvjestitelj: pročelnik Nenad Damjanović) 

11. Prijedlog Programa socijalnih davanja na području Grada Knina za 2015. godinu 

(Izvjestiteljica: pročelnica Sanja Lozančić) 

12. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Knina s financijskim 

planom za 2015. godinu 

(Izvjestiteljica: pročelnica Sanja Lozančić) 

13. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu na području Grada Knina za 2015. godinu 

(Izvjestiteljica: pročelnica Sanja Lozančić) 

14. Prijedlog Programa javnih potreba u financiranju udruga civilnog društva na području 

Grada Knina za 2015. godinu 

(Izvjestiteljica: pročelnica Sanja Lozančić) 

15. Prijedlog Proračuna Grada Knina za 2015. godinu  

(Izvjestiteljica:  pročelnica Danijela Merša) 

16. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Knina za 2015. godinu  

(Izvjestiteljica: pročelnica Danijela Merša) 

17. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Knina za 2015. 

godinu za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom 

vijeću Grada Knina 

(Izvjestiteljica: pročelnica Sanja Lozančić) 
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18. Prijedlog Odluke o određivanju nagrade za rad članovima Vijeća srpske nacionalne 

manjine Grada Knina za 2015. godinu 

(Izvjestiteljica: pročelnica Sanja Lozančić) 

19. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o određivanju imena ulica i trgova na području 

grada Knina  
(Izvjestiteljica: pročelnica Sanja Lozančić) 

20. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Odbora za priznanja Grada Knina  

(Izvjestitelj: predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Oliver Ojdanić) 

21. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o  koeficijentima za obračun plaće službenika i 

namještenika  
(Izvjestitelj: zamjenik gradonačelnice Nikola Blažević) 

22. Prijedlog Statutarne odluke o dopuni i izmjeni Statuta Grada Knina  
(Izvjestiteljica: pročelnica Sanja Lozančić) 

23. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o prijenosu prava vlasništva (darovanjem), bez 

naknade, nekretnine označene kao kat.čest.2743/10, k.o. Knin u vlasništvu Grada 

Knina, u korist Komunalnog poduzeća d.o.o. Knin  

(Izvjestitelj: zamjenik gradonačelnice Nikola Blažević) 

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

postupanja s psima i mačkama lutalicama, te uklanjanja životinjskih lešina na 

području Grada Knina 

(Izvjestitelj: zamjenik gradonačelnice Slaven Ivić) 

25. Izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Grada Knina u 2014. godini  

(Izvjestitelj: zamjenik gradonačelnice Nikola Blažević) 

26. Prijedlog Mjera zaštite i spašavanja u nepovoljnim uvjetima 2014./2015. godine na 

području Grada Knina  

(Izvjestitelj: zamjenik gradonačelnice Nikola Blažević) 

27. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području 

Grada Knina za 2015. godinu  

(Izvjestitelj: zamjenik gradonačelnice Nikola Blažević) 

28. Prijedlog Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Knina 

za 2015. godinu   

(Izvjestitelj: zamjenik gradonačelnice Nikola Blažević) 

29. Prijedlog Odluke o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i 

kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Grad Knin   

(Izvjestitelj: zamjenik gradonačelnice Nikola Blažević) 

30. Prijedlog Odluke o donošenju Plana zaštite i spašavanja za područje Grada Knina   

(Izvjestitelj: zamjenik gradonačelnice Nikola Blažević) 

31. Prijedlog Odluke o donošenju Plana civilne zaštite Grada Knina   

(Izvjestitelj: zamjenik gradonačelnice Nikola Blažević) 

32. Prijedlog Statuta Dječjeg vrtića „Cvrčak“  Knin 

(Izvjestiteljica: ravnateljica Dječjeg vrtića „Cvrčak“ Knin Zdenka Pelikan) 

33. a) Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o učlanjivanju u Lokalnu akcijsku grupu u    

           zaleđu Šibensko-kninske županije 
 

b)  Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o suosnivanju Lokalne akcijske grupe „Dinara  

      1831“  

(Izvjestitelj: zamjenik gradonačelnice Nikola Blažević) 

34. Prijedlog Odluke o podnošenju zahtjeva za ocjenu ustavnosti Zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 

sa Ustavom  

(Izvjestitelj: zamjenik gradonačelnice Nikola Blažević) 

35. Vijećnička pitanja 
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Točka 1. 

Ostavka vijećnika Marka Jelića i određivanje zamjenika 

 

Predsjednik je pozvao predsjednika Mandatnog povjerenstva Nadomira Tadića-Šutru da 

podnese izvješće.  

Predsjednik Mandatnog povjerenstva Nadomir Tadić-Šutra je izvijestio da je od strane 

vijećnika Marka Jelića, izabranog s liste Hrvatske demokratske zajednice - HDZ-a,  dana 5. prosinca 

2014. godine u gradskoj upravi Grada Knina zaprimljena ostavka na dužnost vijećnika Gradskog 

vijeća Grada Knina,  da je ista ovjerena od strane javnog bilježnika dana 5. prosinca 2014., te da  mu 

je sukladno tome mandat vijećnika prestao dana 5. prosinca 2014. godine. Dalje je izvijestio da je 

dopisom, zaprimljenim u gradskoj upravi Grada Knina dana 10. prosinca 2014. godine, politička 

stranka Hrvatska demokratska zajednica - HDZ izvijestila Gradsko vijeće, da je sa svoje liste 

neizabranih kandidata za zamjenika vijećnika odredila Mirana Marelju, čime su se stekli uvjeti za 

početak vijećničkog mandata imenovanog dana 10. prosinca 2014. godine. 

   Sukladno Poslovniku Gradskog vijeća Grada Knina vijećnik Miran Marelja je položio 

svečanu prisegu.  

          Nakon što je čestitao vijećniku Marelji na položenoj prisezi i zaželio mu uspješno obavljanje 

vijećničke dužnosti predsjednik ga je pozvao da se pridruži ostalim vijećnicima i sudjeluje u radu i 

donošenju odluka Vijeća te je prešao na sljedeću točku dnevnog reda.  

 

Nastavku sjednice nazočilo je 16 vijećnika. 

 

Tijekom izlaganja točke 1. dnevnog reda svim vijećnicima je podijeljen umnoženi prijedlog 

Odluke o podnošenju zahtjeva za ocjenu ustavnosti Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o 

financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sa Ustavom. 

 

 

Točka 2. 

Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru Odbora za proračun i financije  

Gradskog vijeća Grada Knina 

 

Predsjednik je pozvao predsjednika Odbora za izbor i imenovanja Olivera Ojdanića da iznese 

prijedlog. 

Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Oliver Ojdanić je ukratko obrazložio i predložio 

da se u Odbor za proračun i financije Gradskog vijeća Grada Knina za člana imenuje Miran Marelja 

te pročitao životopis istoga. 

Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za izbor i 

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

Prijedlog je prihvaćen, te je Rješenje o izboru Odbora za proračun i financije Gradskog vijeća 

Grada Knina doneseno većinom glasova, 14 „za“ i 2 „suzdržana“ (Antunović i Požar)  i sastavni je 

dio Zapisnika. 

 

Točka 3. 

Prijedlog Izmjene i dopune II. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture u Gradu Kninu za 2014. godinu 

 

Predsjednik je pozvao pročelnika Nenada Damjanovića da obrazloži prijedlog. 

Pročelnik Nenad Damjanović je rekao da su pojedini projekti predviđeni ovim Programom 

realizirani u većem, odnosno manjem opsegu te je ukratko pojasnio stavke koje su mijenjane. 

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 glasovanje. 

Prijedlog je prihvaćen te su Izmjene i dopune II. Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture u Gradu Kninu za 2014. godinu donesene većinom glasova, 14 „za“ i 2 

„suzdržana“ (Antunović i Požar)  i sastavni je dio Zapisnika. 
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Točka 4. 

Prijedlog Izmjene i dopune II. Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu 

Kninu za 2014. godinu 

 

Predsjednik je pozvao pročelnika Nenada Damjanovića da obrazloži prijedlog. 

Pročelnik Nenad Damjanović je rekao da su pojedini projekti predviđeni ovim Programom 

realizirani u većem, odnosno manjem opsegu te je pojasnio izmjene koje su se odnose na radove na 

održavanju javnoprometnih i pješačkih površina te na održavanje nerazvrstanih cesta. 

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 glasovanje. 

Prijedlog je prihvaćen te su Izmjene i dopune II. Programa održavanja komunalne 

infrastrukture u Gradu Kninu za 2014. godinu donesene većinom glasova, 14 „za“ i 2 „suzdržana“ 

(Antunović i Požar)  i sastavni je dio Zapisnika. 

 

 

Točka 5. 

Prijedlog Izmjene III. Programa socijalnih davanja na području Grada Knina  

za 2014. godinu 

 

Predsjednik je pozvao pročelnicu Sanju Lozančić da obrazloži prijedlog. 

Pročelnica Sanja Lozančić je rekla da se predložena izmjena Programa odnosi na povećanje 

iznosa stavke: „Sufinanciranje cijene prijevoza“  iz razloga što se povećao broj usluga u odnosu na 

planirano te da se slijedom toga povećao i dosadašnji ukupni iznos sredstava predviđen 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 III. Programa socijalnih davanja na području Grada 

Knina za 2014. godinu donesena većinom glasova, 15 „za“ i 1 „suzdržan“ (Antunović)  i sastavni je 

dio Zapisnika. 

 

Točka 6. 

Prijedlog Izmjene II. Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Knina s 

financijskim planom za 2014. godinu 

 

Predsjednik je pozvao pročelnicu Sanju Lozančić da obrazloži prijedlog. 

Pročelnica Sanja Lozančić je ukratko pojasnila da se predložena izmjena Programa odnosi na 

povećanje iznosa stavke „Izdaci za obilježavanje obljetnice Oluje“ i stavke „Izdaci za božićne 

blagdane“  te da je to razlog  povećanja  ukupnog iznosa sredstava predviđenih 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 II. Programa javnih potreba u kulturi na području Grada 

Knina s financijskim planom za 2014. godinu donesena većinom glasova, 14 „za“ i 2 „suzdržana“ 

(Antunović i Požar)  i sastavni je dio Zapisnika. 

 

 

Točka 7. 

Prijedlog Izmjena i dopuna III. Proračuna Grada Knina za 2014. g. - Rebalans III. 

 

Predsjednik je pozvao pročelnicu Danijelu Merša da obrazloži prijedlog.  

Pročelnica Danijela Merša je rekla da je Rebalans III. usklađen s prethodne četiri točke te da 

ukupni rashodi i izdaci iznose 40.516.311 kn, da ukupni prihodi i primici iznose 51.259.311 kn i da 

se višak prihoda i primitaka u iznosu od 10.743.000 kn sastoji od viška prihoda za pokriće 

prenesenog manjka prihoda i primitaka iz prethodnih godina. Dodala je da se značajna umanjenja 

odnose se na kapitalne donacije prema Komunalnom poduzeću za projektnu dokumentaciju za 
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izvorište Šimića vrelo te za nabavu komunalne opreme i da se isto zbog vremenske neusklađenosti 

prenosi na 2015. godinu. Ukratko je obrazložila plan realizacije upravnih tijela Grada Knina.  

Predsjednik je konstatirao da Odbor za financije i proračun nema primjedbi na prijedlog  te je 

otvorio raspravu. 

Vijećnik Mirko Antunović je prokomentirao da je sve ovo jedna lijepa bajka, ali da je, kada 

se zbroji i oduzme, u ovoj godini napravljen minus od oko 2 milijuna kuna.  

Nakon rasprave predsjednik  je prijedlog dao na usvajanje. 

Prijedlog je prihvaćen te su Izmjene i dopune III. Proračuna Grada Knina za 2014. godinu – 

Rebalans III., usvojene većinom glasova, 14 „za“, 1 „protiv“ (Antunović) i 1 „suzdržan“ (Požar) i 

sastavni su dio Zapisnika.   

 

 

Točka 8. 

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Knina za 2014. godinu, 

uz Rebalans III. 

 

Predsjednik je pozvao pročelnicu Danijelu Merša da obrazloži prijedlog.  

Pročelnica Danijela Merša je pojasnila da je Odluku o izvršenju Proračuna Grada Knina 

potrebno uskladiti s donesenim Rebalansom III. te da se sukladno tome mijenja članak 2. stavak 1. 

Odluke odnosno iznosi prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka.  

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 izvršenju Proračuna Grada Knina za 

2014. godinu, uz Rebalans III. donesena većinom glasova, 14 „za“, 1 „protiv“ (Antunović) i 1 

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

 

 

Točka 9. 

Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  

u Gradu Kninu za 2015. godinu 

 

Predsjednik je pozvao pročelnika Nenada Damjanovića da obrazloži prijedlog. 

Pročelnik Nenad Damjanović je pojasnio da se ovim Programom određuje izgradnja objekata 

i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Knina za 2015. godinu za nerazvrstane ceste, 

javnu rasvjetu, groblje i odlaganje komunalnog otpada te da je ukupan iznos sredstava potrebnih za 

izvršenje ovog Programa od 12.496.000 kuna osiguran u Proračunu Grada za 2015. godinu. 

Predsjednik je konstatirao da Odbor za financije i proračun i Odbor za Statut, Poslovnik i 

propise nemaju primjedbi na prijedlog  te je otvorio raspravu.  

Vijećnik Mirko Antunović je pitao koliko će sredstava od navedenih 12.496.000 kuna 

potrebnih za izvršenje ovog Programa osigurati Grad Knin, a koliko država kroz fondove, agencije i 

ministarstva.  

Pročelnik Nenad Damjanović je odgovorio da će izgradnju centralne prometnice „Novi 

centar“ financirati Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, da će za rekonstrukciju 

Branimirove ulice Grad Knin osigurati 20% sredstava, a ostatak sredstava Ministarstvo regionalnog 

razvoja i fondova EU,  da će za sanacije deponije „Mala Promina“  Grad Knin osigurati 10%, a 

ostalih 90% sredstava Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti te da za sve ostale projekte 

sredstva osigurava Grad Knin. 

Nakon rasprave predsjednik  je prijedlog dao na usvajanje. 

Prijedlog je prihvaćen te je Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 

Gradu Kninu za 2015. godinu donesen većinom glasova, 15 „za“ i 1 „suzdržan“ (Požar) i sastavni je 

dio Zapisnika.   
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Točka 10. 

Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Kninu za 2015. godinu 

 

Predsjednik je pozvao pročelnika Nenada Damjanovića da obrazloži prijedlog. 

Pročelnik Nenad Damjanović je u svome obrazloženju prijedloga naveo da ukupan iznos 

sredstava potreban za izvršenje ovog Programa iznosi 4.282.984,75 kuna i da će se ogledati kroz 

održavanje čistoće zelenih površina, sustava za odvodnju atmosferskih voda i fontane, 

javnoprometnih pješačkih površina, javne rasvjete te održavanje groblja.  

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 glasovanje. 

Prijedlog je prihvaćen te je Program održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Kninu za 

2015. godinu donesen većinom glasova, 14 „za“ i 2 „suzdržana“ (Antunović i Požar) i sastavni je dio 

Zapisnika. 

 

 

Točka 11. 

Prijedlog Programa socijalnih davanja na području Grada Knina za 2015. godinu 

 

Predsjednik je pozvao pročelnicu Sanju Lozančić da obrazloži prijedlog. 

Pročelnica Sanja Lozančić je u svome obrazloženju prijedloga navela da ukupan iznos sredstava 

potreban za izvršenje ovog Programa iznosi 1.405.000,00 kn i da će se ogledati kroz pomoć za 

troškove ogrijeva, jednokratne naknade i jednokratne pomoći za rođenje djeteta, naknadu za 

troškove prijevoza, isplate studentskih i sportskih stipendija, trošak sufinanciranja asistenta u 

nastavi, naknada za  troškove stanovanja te podmirenje dijela troškova boravka djece u Dječjem 

vrtiću “Cvrčak”. 

Predsjednik je konstatirao da Odbor za financije i proračun i Odbor za Statut, Poslovnik i 

propise nemaju primjedbi na prijedlog  te je otvorio raspravu.  

Vijećnik Mirko Antunović je pitao tko osigurava sredstva za pomoć za troškove ogrijeva, a 

pročelnica Sanja Lozančić je rekla da odgovor na postavljeno pitanje piše i u samom predloženom 

Programu te dodala da se sukladno Odluci Vlade RH sredstva prvo doznačuju u proračun Šibensko-

kninske županije, koja sredstva transferira Gradu Kninu, koji ih isplaćuje krajnjim korisnicima.  

Nakon rasprave predsjednik je prijedlog dao na usvajanje. 

Prijedlog je prihvaćen te je Program socijalnih davanja na području Grada Knina za 2015. 

godinu donesen jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika. 

 

 

Točka 12. 

Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Knina  

s financijskim planom za 2015. godinu 

 

Predsjednik je pozvao pročelnicu Sanju Lozančić da obrazloži prijedlog. 

Pročelnica Sanja Lozančić je u svome obrazloženju prijedloga navela da ukupan iznos 

sredstava potreban za izvršenje ovog Programa iznosi 511.000,00 kuna i da će se ogledati kroz 

djelatnost i poslove ustanova, udruga i drugih organizacija iz kulture, kroz aktivnosti i manifestacije 

u kulturi koje doprinose razvitku i promicanju kulturnog života Grada Knina te obilježavanje 

državnih i vjerskih blagdana.  

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 usvajanje. 

Prijedlog je prihvaćen te je Program javnih potreba u kulturi na području Grada Knina za 

2015. godinu donesen većinom glasova, 15 „za“ i 1 „suzdržan“ (Antunović) i sastavni je dio 

Zapisnika. 
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Točka 13. 

Prijedlog Programa javnih potreba u sportu na području Grada Knina za 2015. godinu 

 

Predsjednik je pozvao pročelnicu Sanju Lozančić da obrazloži prijedlog. 

Pročelnica Sanja je rekla da ukupan iznos sredstava potreban za izvršenje ovog Programa 

iznosi 432.000,00 kuna te ukratko navela sportske djelatnosti od lokalnog značaja koje će se 

sufinancirati iz Proračuna Grada Knina kroz 20 sportskih udruga. 

Predsjednik je konstatirao da Odbor za financije i proračun i Odbor za Statut, Poslovnik i 

propise nemaju primjedbi na prijedlog  te je otvorio raspravu.  

Vijećnik Mirko Antunović je pitao ima li u ovom predloženom Programu nekih razlika u 

odnosu na prošlogodišnji Program, na što mu je pročelnica Lozančić odgovorila da je prijedlog 

razvidan i da ukoliko vijećnik smatra da postoje neke razlike da iste može iskazati.   

Vijećnik Mirko Antunović je rekao da su srednja škola i Grad Knin ranije sklapali ugovor o 

korištenju dvorane od strane sportskih klubova, a da bi po njegovom saznanju ubuduće srednja škola 

ugovor o korištenju sportske dvorane trebala sklapati sa svakim klubom posebno. Dodao je da nema 

ništa protiv toga ali da se unaprijed ograđuje jer ne zna kako će isto funkcionirati i da će to biti 

odgovornost Grada. 

Pročelnica Sanja Lozančić je pojasnila da u 2015. godini Grad neće sufinancirati korištenje 

sportske dvorane u srednjoj školi jer će u puno većem iznosu financirati asistente u nastavi za djecu s 

poteškoćama u razvoju kao i prijevoz osoba s poteškoćama u razvoju. Dodala je da sportske udruge 

od dijela sredstava koje će dobiti iz proračuna Grada mogu same financirati korištenje sportske 

dvorane u srednjoj školi.  

Vijećnik Mirko Antunović se složio u vezi prioriteta financiranja te je još jednom izrazio 

zabrinutost da bi zbog zakonskog okvira i nemogućnosti financiranja moglo doći do gašenja 

pojedinih klubova, na što je predsjednik izrazio nadu da neće doći do gašenja klubova i da će se 

iznaći zajedničko rješenje. 

Vijećnica Vedrana Požar je prokomentirala da je i osobama s poteškoćama u razvoju 

potrebna sportska dvorana. 

Nakon rasprave predsjednik  je prijedlog dao na usvajanje. 

Prijedlog je prihvaćen te je Program javnih potreba u športu na području Grada Knina za 

2015. godinu donesen većinom glasova, 14 „za“ i 2 „protiv“ (Antunović i Požar) i sastavni je dio 

Zapisnika. 

 

Točka 14. 

Prijedlog Programa javnih potreba u financiranju udruga civilnog društva  

na području Grada Knina za 2015. godinu 

 

Predsjednik je pozvao pročelnicu Sanju Lozančić da obrazloži prijedlog. 

Pročelnica Sanja Lozančić je rekla da se kroz ovaj Program, u okviru izdvojenih financijskih 

sredstava u ukupnom iznosu od 346.000,00 kuna, Grad opredijelio da kroz proračunska sredstva u 

2015. godini podupire rad udruga civilnog društva koje svojim programskim aktivnostima pokrivaju 

specifične oblasti društvenog djelovanja i time doprinose ukupnom razvoju i podizanju kvalitete 

života na području grada Knina. Dodala je da su udruge čiji rad će se podupirati podijeljene u tri 

skupine i to: udruge civilnog društva  čiji je rad reguliran posebnim zakonom (2 udruge),  

braniteljske udruge (3 udruge) i udruge civilnog društva neprofitnog karaktera iz raznih oblasti 

djelovanja (13 udruga).  

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 usvajanje. 

Prijedlog je prihvaćen te je Program javnih potreba u financiranju udruga civilnog društva na 

području Grada Knina za 2015. godinu donesen većinom glasova, 15 „za“ i 1 „suzdržan“ 

(Antunović) i sastavni je dio Zapisnika. 
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Točka 15. 

Prijedlog Proračuna Grada Knina za 2015. godinu 

 

Predsjednik je pozvao gradonačelnicu Josipu Rimac da obrazloži prijedlog. 

Gradonačelnica Josipa Rimac je u svojoj prezentaciji proračuna, koja se razlikovala od 

ranijih godina, rekla da je problem svih jedinica lokalne samouprave, pa tako i Grada Knina, bio  

kako složiti i realizirati proračun za 2015. godinu s obzirom na mini poreznu reformu, kojom Grad 

ništa ne dobiva već gubi 2.400.000 kuna na općim prihodima tj. od poreza na dohodak. Pojasnila je 

da će ovom mini poreznom reformom oni koji imaju veće plaće više i dobiti te je pitala je li takva 

mini porezna reforma poštena. Rekla je da predloženi proračun za 2015. godinu kako u rashodima 

tako i u prohodima iznosi 49.837.000,00 kn  te se u svome izlaganju osvrnula na značajno smanjenje 

poreza na dohodak, na pomoć od 8 milijuna kuna iz državnog proračuna koja će Gradu biti isplaćeni 

u 12 rata, a da Grad mora na računu imati cjelokupan iznos za isplatu povrata poreza građanima 

Knina te dodala da su svi gradonačelnici u Udruzi gradova jedinstveni da ova porezna reforma 

predstavlja nepravedan udar na jedinice lokalne samouprave. Također je rekla da će se tek početkom 

2015. godine vidjeti kako će sve funkcionirati u novim okolnostima, da će se morati naći način za 

kompenzaciju gubitka sredstava, ali da se to neće rješavati povećanjem komunalne naknade i  

povećanjem cijene vrtića za djecu jer Grad time ne dobiva mnogo ali bi opteretio građane koji su 

dovoljno opterećeni i bez tog povećanja. Dodala je da će najlošije u svemu proći zaposlenici Grada 

Knina i ustanova Grada, da će rezove osjetiti i sve udruge u gradu, ali da se također neće odustati od 

važnih infrastrukturnih projekata te navela dovršetak rekonstrukcije Tomislavove ulice i spajanje te 

ulice s Tuđmanovom na Trgu Oluje, apliciranje na natječaje za uređenje Požarevih skala, stare jezgre 

grada, dijela kninske tvrđave i prostora uz Krku. Najavila je osnivanje Muzeja Oluje na Tvrđavi sa 

stalnim postavom, kojeg će financirati Ministarstvo kulture i Ministarstvo branitelja. Na kraju je 

upozorila na mogući scenarij otpuštanja zaposlenika u gradskoj upravi i ustanovama Grada ukoliko 

dođe do nemogućnost isplate plaća,  te rekla da u narednoj godini ne očekuje razvoj ali da je bitno 

preživjeti.   

Predsjednik je konstatirao da Odbor za financije i proračun nema primjedbi na prijedlog te je 

otvorio raspravu.  

Vijećnik Mirko Antunović je pitao na kojoj stavci je predviđeno navedenih 8 milijuna kuna te 

prokomentirao da je većina sredstava dobivena od pisanja projekata.  

Gradonačelnica Josipa Rimac je odgovorila da su navedena sredstva pored još drugih 

decentraliziranih sredstava predviđena na stavci 633 – Pomoći proračunu iz drugih proračuna, u 

ukupnom iznosu od 14.846.000,00 kuna te je vijećnika Antunovića pozvala da se uključi u pisanje 

projekata i u 2015. godini zajednički krenu u projekt obnove dvorane.  

Nakon rasprave predsjednik  je prijedlog dao na usvajanje. 

Prijedlog je prihvaćen te je Proračun Grada Knina za 2015. godinu donesen većinom glasova, 

15 „za“ i 1 „suzdržan“ (Antunović) i sastavni je dio Zapisnika. 

 

 

Točka 16. 

Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Knina za 2015. godinu 

 

Predsjednik je pozvao pročelnicu Danijelu Merša da obrazloži prijedlog. 

 Pročelnica Danijela Merša je rekla da se ovom odlukom uređuje struktura prihoda i 

primitaka, te rashoda i izdataka proračuna, izvršenje proračuna, opseg zaduživanja i jamstva Grada, 

upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih 

sredstava, kazne za neispunjavanje obveza i druga pitanja vezana za izvršenje proračuna. 

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 usvajanje. 

Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o izvršenju Proračuna Grada Knina za 2015. godinu 

donesena većinom glasova, 15 „za“ i 1 „suzdržan“ (Antunović) i sastavni je dio Zapisnika. 
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Točka 17. 

Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Knina  

za 2015. godinu za redovito godišnje financiranje političkih stranaka  

zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Knina 

 

Predsjednik je pozvao pročelnicu Sanju Lozančić da obrazloži prijedlog. 

Pročelnica Sanja Lozančić je rekla da je pravni temelj za donošenje odluke Zakon o 

financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe te detaljno obrazložila prijedlog navodeći 

sredstva koja je potrebno osigurati u proračunu i raspodjelu istih. 

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 usvajanje. 

Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Knina za 

2015. godinu za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću 

Grada Knina donesena većinom glasova, 15 „za“ i 1 „suzdržan“ (Antunović) i sastavni je dio 

Zapisnika. 

 

Točka 18. 

Prijedlog Odluke o određivanju nagrade za rad članovima  

Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Knina za 2015. godinu 

 

Predsjednik je pozvao pročelnicu Sanju Lozančić da obrazloži prijedlog. 

Pročelnica Sanja Lozančić je obrazložila prijedlog pojašnjavajući pravni temelj za donošenje 

odluke, sredstva koja je potrebno osigurati u proračunu i raspodjelu istih. 

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 usvajanje. 

Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o određivanju nagrade za rad članovima Vijeća srpske 

nacionalne manjine Grada Knina za 2015. godinu donesena jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika. 

 

 

Predsjednik je odredio 25 minuta stanke, kako bi predsjednici Odbora za Statut, Poslovnik i 

propise, Odbora za financije i proračun i Odbora za izbor i imenovanje održali sjednice odbora te 

razmotrili i raspravili o odlukama koje su usvojene kao dopuna dnevnog reda.  

Sjednica je nastavljena u 12.15. sati i vijećnicima su dostavljeni Zapisnici Odbora. 

 

 

Točka 19. 

Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o određivanju imena ulica i trgova  

na području grada Knina 

 

Predsjednik je pozvao pročelnicu Sanju Lozančić da obrazloži prijedlog. 

Pročelnica Sanja Lozančić je rekla da je, budući da je sukladno Zakonu o naseljima Grad 

Knin nadležan za određivanje imena ulica te da je uvidom u dokumentaciju, koju je Gradu dostavila 

Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Šibenik, Ispostava Knin, utvrđeno da u mjestu 

Plavno nije evidentirana ulica Dragišići, potrebno Odluku o određivanju imena ulica i trgova na 

području Grada Knina dopuniti na način da se u naselju Plavno doda nova ulica Dragišići, kako je i 

prikazano u tabelarnom prikazu predložene 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 izmjenama i dopunama Odluke o određivanju imena 

ulica i trgova na području Grada Knina donesena većinom glasova, 15 „za“ i 1 „suzdržan“ 

(Antunović) i sastavni je dio Zapisnika. 
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Točka 20. 

Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Odbora za priznanja Grada Knina 

 

Predsjednik je pozvao predsjednika Odbora za izbor i imenovanja Olivera Ojdanića da iznese 

prijedlog. 

Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Oliver Ojdanić je ukratko obrazloživši prijedlog 

predložio je da se u Odbor za priznanja Grada Knina za tajnicu imenuje Sanja Lozančić pročelnica 

Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti. 

Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za izbor i 

imenovanje nemaju primjedbi na prijedlog te kako nije bilo rasprave isti je dao na usvajanje. 

Prijedlog je prihvaćen, te je Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Odbora za priznanja 

Grada Knina doneseno većinom glasova, 14 „za“ i 2 „suzdržana“ (Antunović i Požar)  i sastavni je 

dio Zapisnika. 

 

 

Točka 21. 

Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o  koeficijentima  

za obračun plaće službenika i namještenika 
 

Predsjednik je pozvao zamjenika gradonačelnice Nikolu Blaževića da obrazloži prijedlog. 

Zamjenik gradonačelnice Nikola Blažević je pojasnio da je Izmjenama i dopunama 

Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Knina u Sistematizaciji radnih mjesta, u 

Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti, ukinuto je radno mjesto: „viši 

stručni suradnik za pravne poslove i lokalnu samoupravu“, da je radno mjesto: „administrativni 

tajnik gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika“ zamijenjeno je novim radnim mjestom: 

„administrativni referent – arhivar“ i da su iz naziva radnog mjesta: „referent za poslove pisarnice i 

arhiva“  brisane riječi: „i arhiva“  te je sukladno navedenom predložio izmjenu Odluke o 

koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika čije donošenje ne proizvodi nikakve 

financijske efekte za proračun Grada Knina.  

Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za financije i 

proračun nemaju primjedbi na predloženu odluku te je otvorio raspravu. 

Vijećnik Mirko Antunović je pitao zašto uz materijal nije dostavljeno očitovanje Sindikata 

državnih i lokalnih službenika i namještenika. 

Zamjenik gradonačelnice Nikola Blažević mu je odgovorio da Gradsko vijeće nije stranka u 

postupku te se shodno tome i očitovanje Sindikata ne dostavlja, a da na njegovo traženje isto može 

dobiti, na što je vijećnik Mirko Antunović zamolio da mu se isto dostavi.    

Nakon rasprave predsjednik  je prijedlog dao na usvajanje. 

Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće 

službenika i namještenika donesena većinom glasova, 14 „za“ i 2 „protiv“ (Antunović i Požar)  i 

sastavni je dio Zapisnika. 

 

 

Točka 22. 

Prijedlog Statutarne odluke o dopuni i izmjeni Statuta Grada Knina 

 

 Predsjednik je pozvao pročelnicu Sanju Lozančić da obrazloži prijedlog.  

Pročelnica Sanja Lozančić je rekla da je člankom 28. stavkom 1. Zakona o savjetima mladih, 

koji je stupio na snagu 8. travnja 2014. godine, propisano je da jedinice lokalne i područne 

(regionalne) samouprave moraju uskladiti svoje statute i druge akte s odredbama Zakona u roku od 

90 dana od dana stupanja na snagu Zakona te da je stavkom 3. istog članka propisano je da su 

jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje još nisu osnovale savjete mladih dužne 

iste osnovati u roku od 90 dana od dana usklađivanja statuta i drugih akata s odredbama Zakona o 

savjetima mladih. Dalje je rekla da je sukladno navedenom, potrebno izvršiti dopunu Statuta Grada 
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Knina s predloženim člankom 33.a, kako bi se Statut uskladio s odredbama Zakona o savjetima 

mladih, što je preduvjet za osnivanje savjeta mladih. Također je rekla da je dana 15. kolovoza 2014. 

godine, stupila na snagu Odluka o osnivanju i izdavanju „Službenog glasila Grada Knina“ te da je 

potrebno izmijeniti i odredbu članka 110. Statuta Grada Knina, odnosno da se predlaže brisanje 

stavka 5. navedenog članka. Dodala je da za provođenje predložene dopune i izmjene Statuta nije 

potrebno osigurati dodatna sredstva u Proračunu Grada Knina. 

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

predloženu Statutarnu odluku, te je otvorio raspravu. 

Vijećnik Mirko Antunović se zahvalio na uvažavanju njegove ranije sugestije u vezi ovog 

prijedloga i zamolio što žurnije osnivanje savjeta mladih. 

Kako nije bilo daljnje rasprave predsjednik  je prijedlog dao na usvajanje. 

Prijedlog je prihvaćen, te je Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Knina 

donesena jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika. 

 

 

Točka 23. 

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o prijenosu prava vlasništva (darovanjem),  

bez naknade, nekretnine označene kao kat.čest.2743/10, k.o. Knin  

u vlasništvu Grada Knina, u korist Komunalnog poduzeća d.o.o. Knin 

 

Predsjednik je pozvao zamjenika gradonačelnice Nikolu Blaževića da obrazloži prijedlog. 

Zamjenik gradonačelnice Nikola Blažević je pojasnio da se ovom odlukom predlaže 

produženje roka, koje je Vijeće već jednom dalo, za privođenja namjeni nekretnine označene kao 

kat. čest. 2743/10, k.o. Knin na kojoj Komunalno poduzeće d.o.o. Knin treba izgraditi zgradu za 

obavljanje svoje djelatnosti. Također je pojasnio da je Komunalno poduzeće tek ove godine 

zaprimilo projektnu dokumentaciju od projektantskog biroa te svojim zahtjevom zatražilo 

produženje roka do 31. prosinca 2018. godine.   

Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za financije i 

proračun nemaju primjedbi na predloženu odluku te je otvorio raspravu. 

Prijedlog je prihvaćen, te je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prijenosu prava 

vlasništva (darovanjem) nekretnine kat.čest. 2743/10 k.o. Knin u vlasništvu Grada Knina za korist 

Komunalnog poduzeća d.o.o. Knin je donesena većinom glasova 14 „za“ i 2 „suzdržana“ (Antunović 

i Požar)  i sastavni je dio Zapisnika. 

 

 

Točka 24. 

Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje  

komunalne djelatnosti postupanja s psima i mačkama lutalicama,  

te uklanjanja životinjskih lešina na području Grada Knina 

 

Predsjednik je pozvao zamjenika gradonačelnice Slavena Ivića da obrazloži prijedlog. 

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

komunalne djelatnosti postupanja s psima i mačkama lutalicama, te uklanjanja životinjskih lešina na 

području Grada Knina pristigla jedna ponuda i to od trgovačkog društva AS-EKO d.o.o., Industrijska 

zona Podi, iz Šibenika, s ponuđenom cijenom za obavljanje predmetne djelatnosti u iznosu od 

80.000,00 kuna, što s PDV-om čini iznos od 100.000,00 kuna. Dodao je da je  Povjerenstvo za 

provođenje postupka javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti postupanja s psima i 

mačkama lutalicama, te uklanjanja životinjskih lešina na području Grada Knina utvrdilo da je 

ponuda uredna u smislu traženih i priloženih isprava te da je priložena dokumentacija uredna i 

vjerodostojna, slijedom čega je pristigla ponuda ocjenjena prihvatljivom te je Vijeću predložio 

prihvaćanje prijedloga. 

 

Tijekom izlaganja zamjenika gradonačelnice Slavena Ivića vijećnik Ivan Uzun je napustio 

sjednicu te je nastavku sjednice nazočilo 15 vijećnika. 
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Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za financije i 

proračun nemaju primjedbi na predloženu odluku te je otvorio raspravu. 

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

djelatnosti postupanja s psima i mačkama lutalicama, te uklanjanja životinjskih lešina na području 

Grada Knina donesena većinom glasova, 13 „za“ i 2 „suzdržana“ (Antunović i Požar) i sastavni je 

dio Zapisnika. 

 

 

Točka 25. 

Izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Grada Knina u 2014. godini 

 

Predsjednik je pozvao zamjenika gradonačelnice ujedno načelnika Stožera zaštite i 

spašavanja Nikolu Blaževića da podnese izvješće. 

Načelnik Stožera Nikola Blažević je podnio izvješće pojašnjavajući sastav operativnih snaga, 

temeljni dokument iz kojeg proizlazi stanje sustava zaštite i spašavanja na području Grada Knina, te 

je upoznao vijećnike o stanju sustava i spašavanja na području Grada Knina i aktivnostima koje su 

učinjene tijekom 2014. godine. 

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

te kako nije bilo rasprave isti je dao na usvajanje. 

Prijedlog je prihvaćen te je Izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Grada 

Knina u 2014. godini prihvaćeno većinom glasova, 13 „za“ i 2 „suzdržana“ (Antunović i Požar) i 

sastavni je dio Zapisnika. 

 

 

Točka 26. 

Prijedlog Mjera zaštite i spašavanja u nepovoljnim uvjetima 2014./2015. godine na 

području Grada Knina 

 

Predsjednik je pozvao zamjenika gradonačelnice ujedno načelnika Stožera zaštite i 

spašavanja Nikolu Blaževića da obrazloži prijedlog. 

Načelnik Stožera Nikola Blažević je naveo pravni temelj za donošenje prijedloga te u svome 

izlaganju poseban akcent dao na poplave koje su zahvatile područje RH i susjednih država.  

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 su Mjere zaštite i spašavanja u nepovoljnim uvjetima 2014./2015. 

godine na području Grada Knina donesene većinom glasova, 13 „za“ i 2 „suzdržana“ (Antunović i 

Požar) i sastavni su dio Zapisnika. 

 

 

Točka 27. 

Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja  

na području Grada Knina za 2015. godinu 

 

Predsjednik je pozvao zamjenika gradonačelnice ujedno načelnika Stožera zaštite i 

spašavanja Nikolu Blaževića da obrazloži prijedlog. 

Načelnik Stožera Nikola Blažević je ukratko obrazložio prijedlog i naveo aktivnosti koje će 

Grad Knin poduzeti u 2015. godini u cilju poboljšanja brzine i kvalitete spremnosti djelovanja 

Operativnih snaga za zaštitu i spašavanje.  

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 su Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na 

području Grada Knina za 2015. godinu donesene većinom glasova, 13 „za“ i 2 „suzdržana“ 

(Antunović i Požar) i sastavni su dio Zapisnika. 
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Točka 28. 

Prijedlog Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara  

za područje Grada Knina za 2015. godinu 

 

Predsjednik je pozvao zamjenika gradonačelnice ujedno načelnika Stožera zaštite i 

spašavanja Nikolu Blaževića da obrazloži prijedlog. 

Načelnik Stožera Nikola Blažević je naveo pravni temelj za donošenje prijedloga i pojasnio 

da se provedbenim planom definiraju mjere i izvršitelji za postupke prevencije od požara kao i 

postupke i aktivnosti u slučaju dešavanja požara na području Grada Knina u 2015. godini te 

organizacijske mjere zaštite od požara, prvenstveno JVP  i njihova organizacija i obveza, normativni 

ustroj zaštite od požara, potrebna vatrogasna oprema o tehnike, javljanje i uzbunjivanje, urbanističke 

mjere, organizacijske i druge administrativne mjere zaštite od požara na području Grada Knina kao i 

sudionici navedenih mjera i izvršitelji zadataka.  

 

 

 Tijekom izlaganja načelnika Stožera Nikole Blaževića vijećnica Maja Deronja  je napustila 

sjednicu te je nastavku sjednice nazočilo 14 vijećnika. 

 

 

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 Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Grada 

Knina za 2015. godinu donesen većinom glasova, 12 „za“ i 2 „suzdržana“ (Antunović i Požar) i 

sastavni je dio Zapisnika. 

 

 

Točka 29. 

Prijedlog Odluke o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih 

dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Grad Knin 

 

Predsjednik je pozvao zamjenika gradonačelnice ujedno načelnika Stožera zaštite i 

spašavanja Nikolu Blaževića da obrazloži prijedlog. 

Načelnik Stožera Nikola Blažević je temeljem prethodne suglasnosti Državne uprave za 

zaštitu i spašavanje predložio donošenje prijedloga te pojasnio da se procjenom razrađuju moguća 

ugrožavanja stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od opasnosti, nastanka i 

posljedica katastrofa i velikih nesreća, potrebna sredstva za zaštitu i spašavanje te njihova spremnost 

za djelovanje u zaštiti i spašavanju. Također je pojasnio da Procjena sadrži sve pokazatelje vezane uz 

karakteristike postrojenja i rezultate simulacija mogućih posljedica od izvanrednog događaja, 

uključivši i analizu najgoreg mogućeg slučaja s proračunom zona ugroženosti kao i mogućih 

posljedica tehničko-tehnoloških nesreća na postrojenjima po ljude, objekte i okoliš ili na 

funkcioniranje objekata kritične infrastrukture i posljedica u tim slučajevima.  

 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 donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, 

materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Grad Knin donesena 

većinom glasova, 12 „za“ i 2 „suzdržana“ (Antunović i Požar) i sastavni je dio Zapisnika. 
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Točka 30. 

Prijedlog Odluke o donošenju Plana zaštite i spašavanja za područje Grada Knina 

 

Predsjednik je pozvao zamjenika gradonačelnice ujedno načelnika Stožera zaštite i 

spašavanja Nikolu Blaževića da obrazloži prijedlog. 

Načelnik Stožera Nikola Blažević je naveo pravni temelj za donošenje prijedloga i rekao da 

se Planovi donose radi utvrđivanja organizacije aktiviranja i djelovanja sustava zaštite i spašavanja, 

preventivnih mjera i postupaka, zadaća i nadležnosti ljudskih snaga i potrebnih materijalno-tehničkih 

sredstava  te provođenja zaštite i spašavanja do otklanjanja posljedica katastrofa i velikih nesreća. 

Da se izrađuju za svaki događaj iz Procjene koji može izazvati katastrofu i veću nesreću, a po svom 

karakteru su operativni dokumenti koje za potrebe djelovanja sustava zaštite i spašavanja 

upotrebljavaju stožeri zaštite spašavanja. Predložio je usvajanja prijedloga. 

 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 donošenju Plana zaštite i spašavanja za područje Grada 

Knina donesena većinom glasova, 12 „za“ i 2 „suzdržana“ (Antunović i Požar) i sastavni je dio 

Zapisnika. 

 

 

Točka 31. 

Prijedlog Odluke o donošenju Plana civilne zaštite Grada Knina 

 

Predsjednik je pozvao zamjenika gradonačelnice ujedno načelnika Stožera zaštite i 

spašavanja Nikolu Blaževića da obrazloži prijedlog. 

Načelnik Stožera Nikola Blažević je u svome obrazlaganju naveo pravni temelj za donošenje 

prijedloga te pojasnio da će se usvajanjem prijedloga stvoriti temelji za formiranje postrojbe civilne 

zaštite na području grada Knina te stvoriti ostale pretpostavke za unaprjeđenje zaštite od katastrofa i 

velikih nesreća na području grada Knina. 

 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 donošenju Plana civilne zaštite Grada Knina donesena 

većinom glasova, 12 „za“ i 2 „suzdržana“ (Antunović i Požar) i sastavni je dio Zapisnika. 

 

 

 

Točka 32. 

Prijedlog Statuta Dječjeg vrtića „Cvrčak“  Knin 

 

 Predsjednik je pozvao ravnateljicu Zdenku Pelikan da obrazloži prijedlog. 

Ravnateljica Zdenka Pelikan je rekla da se zbog usklađenja sa Zakonom mijenjaju mnoge 

odredbe dosadašnjeg Statuta te da se zbog toga predlaže donošenje novog Statuta na koji Vijeće 

treba dati prethodnu suglasnost.  

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 Dječjeg vrtića 

„Cvrčak“  dana većinom glasova, 13 „za“ i 1 „suzdržan“ (Antunović) i sastavni je dio Zapisnika. 
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Točka 33. 

a) Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o učlanjivanju u Lokalnu akcijsku grupu 

u   zaleđu Šibensko-kninske županije 
 

b) Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o suosnivanju Lokalne akcijske grupe 

„Dinara 1831“ 

 

Predsjednik se u vezi dopunjene točke dnevnog reda ispričao na pogrešci što ranije nije 

pojasnio da se točka 33. odnosi na dvije odluke koje su spojene u jednu točku dnevnog reda jer se 

radi o istoj materiji, što potvrđuju brojevi klasa prijedloga te je pozvao zamjenika gradonačelnice 

Nikolu Blaževića da izvijesti o prijedlozima odluka  a. i b. 

Zamjenik gradonačelnice Nikola Blažević je također potvrdio da se u jednoj točci dnevnog 

reda  radi o dvije odluke i to: Prijedlogu Odluke o izmjeni Odluke o učlanjivanju u Lokalnu akcijsku 

grupu u zaleđu Šibensko-kninske županije i Prijedlogu Odluke o izmjeni Odluke o suosnivanju 

Lokalne akcijske grupe „Dinara 1831“  te je predložio je da se ove dvije odluke razdvoje tj. da se za 

svaku odluku glasuje posebno, što je i prihvaćeno. 

 

a) Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o učlanjivanju u Lokalnu akcijsku grupu  

u   zaleđu Šibensko-kninske županije 

 

Zamjenik gradonačelnice Nikola Blažević je predložio izmjenu Odluke na način da se u  

članku 2. umjesto Anke Matić za predstavnika Grada Knina u procesu formiranja LAG-a u zaleđu 

Šibensko-kninske županije imenuje Ljubica Ukić u cilju potentnijeg, efikasnijeg i kvalitetnijeg 

ostvarivanja interesa Grada Knina i svih ostalih sudionika LAG-a te ukratko iz životopisa Ljubice 

Ukić pročitao njene stručne karakteristike.    

Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za izbor i 

imenovanje nemaju primjedbi na prijedlog te je otvorio raspravu. 

Vijećnik Mirko Antunović je rekao da neće komentirati stručnost Ljubice Ukić te pitao je li 

razlog smjene Anke Matić nestručnost.    

Zamjenik gradonačelnice Nikola Blažević je rekao da je bio jasan i da je rekao da je cilj 

potentnija i efikasnija Lokalna akcijska grupa te da dosadašnja očekivanja nisu ispunjenja i da Grad 

očekuju bolje rezultate, a da je Anka Matić zauzeta obvezama na radnom mjestu i da se ne može 

dovoljno posvetiti radu u LAG-u.   

Vijećnik Mirko Antunović je rekao da misli da se tu radi o nečem drugom i da to znači još 

jedno ime na listi za odstrel.  

Zamjenik gradonačelnice Nikola Blažević je rekao da nitko nije rekao da je Anka Matić 

nestručna te dodao da su kvalifikacije koje daje vijećnik Antunović političkog karaktera i da ih ne 

želi komentirati jer su osobne i subjektivne. 

Kako nije bilo dalje rasprave predsjednik je prijedlog dao na usvajanje. 

Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o izmjeni Odluke o učlanjivanju u Lokalnu akcijsku 

grupu u zaleđu Šibensko-kninske županije donesena većinom glasova, 12 „za“, 1 „protiv“ 

(Antunović) i 1 „suzdržan“ (Požar) i sastavni je dio Zapisnika. 

 

b) Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o suosnivanju  

Lokalne akcijske grupe „Dinara 1831“ 

 

Zamjenik gradonačelnice Nikola Blažević je rekao da su vijećnici odlučili da se posebno 

glasuje o jednoj i drugoj odluci te je predložio izmjenu članka 2. Odluke odnosno da umjesto Anke 

Matić ubuduće Grad Knin u skupštini LAG-a predstavlja Ljubica Ukić.  

Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za izbor i 

imenovanje nemaju primjedbi na prijedlog te kako nije bilo rasprave isti je dao na usvajanje. 

Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o izmjeni Odluke o suosnivanju Lokalne akcijske grupe 

„Dinara 1831“ donesena većinom glasova, 12 „za“, 1 „protiv“ (Antunović) i 1 „suzdržan“ (Požar) i 

sastavni je dio Zapisnika. 
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Predsjednik je najavio zadnju točku dnevnog reda Prijedlog Odluke o podnošenju zahtjeva za 

ocjenu ustavnosti Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne i 

područne (regionalne) samouprave sa Ustavom na što se vijećnik Mirko Antunović javio za povredu 

Poslovnika Gradskog vijeća Grada Knina te rekao da je usvojen dnevni red s 34. točke i da prilikom 

usvajanja dnevnog reda navedene točke nije bilo.  

Predsjednik je podsjetio vijećnika Antunovića da je prije početka izlaganja 33. točke dnevnog 

reda rekao da kod usvajanja dopune dnevnog reda pogreškom nije rekao da se radi o dvije 

predložene Odluke koje su vezane i koje se odnose na istu materiju što potvrđuju i klase odluka te da 

smatra da nije došlo do povrede Poslovnika Gradskog vijeća, ali da će primjedbu vijećnika 

Antunovića o povredi Poslovnika dati na glasovanje vijećnicima.  

Vijećnik Mirko Antunović je rekao da je Gradsko vijeće glasovalo i da se dnevni red ne može 

mijenjati.  

Pročelnica Sanja Lozančić je također podsjetila nazočne da je na početku sjednice 

Predsjednik rekao da je jedna točka dopune vezana za ocjenu ustavnosti i da je sam vijećnik 

Antunović na prijedlog  izvjestitelja tijekom izlaganja točke 33. prihvatio da se dvije odluke vezane 

za LAG odvojeno razmatraju tj. posebno glasuje za iste iako su odluke međusobno povezane.  

Vijećnik Mirko Antunović je tvrdio da to nije istina, da su vijećnici dobili samo materijale za 

dvije točke dnevnog reda, a da za ovu točku nikakve materijale nisu dobili. Dodao je da se glasovalo 

za dvije točke dnevnog reda koje su im dostavljene prije početka sjednice.    

Pročelnica Sanja Lozančić je rekla da su vijećnici na početku sjednice glasovali i za dopunu 

ove druge točke dnevnog reda tj. ocjenu ustavnosti Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o 

financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.  

Vijećnik Mirko Antunović je pitao kako se može glasovati o nečemu što vijećnici uopće 

nemaju i rekao da je ovo je kršenje Poslovnika. 

Predsjednik je, ukazavši vijećniku Antunoviću na njegovo ponašanje prema kolegama 

vijećnicima, posebno u predlagdansko vrijeme i namjeru napuštanja sjednice Vijeća, konstatirao da 

je pravo vijećnika da napusti sjednicu, ali da će ostali vijećnici svojim glasovanjem odlučiti je li 

prekršen Poslovnik Gradskog vijeća, na što je vijećnik Mirko Antunović rekao da je pravo vijećnika 

držati se Poslovnika, a da ostali mogu glasovati te je napustio vijećnicu.  

 

Nakon glasovanja Predsjednik je konstatirao da je većinom glasova , 12 „za“ i 1 „suzdržan“ 

(Požar) utvrđeno da nije došlo do povrede Poslovnika Gradskog vijeća, te se prešlo na sljedeću točku 

dnevnog reda.  

 

 

Točka 34. 

Prijedlog Odluke o podnošenju zahtjeva za ocjenu ustavnosti  

Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju  

jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sa Ustavom 

 

Predsjednik je pozvao zamjenika gradonačelnice Nikolu Blaževića da izvijesti o prijedlogu.  

Zamjenik gradonačelnice Nikola Blažević je rekao da je jasno da je predmetna odluka bila 

dostavljena vijećnicima i da je kao točka dopune dnevnog reda uz LAG bila i ova odluka. U 

nastavku je obrazložio prijedlog pojašnjavajući da prilikom donošenja Zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave o istom nisu 

konzultirane lokalne samouprave te naveo zakonske odredbe koje  to propisuju, a prekršene su. 

Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za financije i 

proračun nemaju primjedbi na prijedlog te je otvorio raspravu. 

Vijećnik Nadomir Tadić Šutra je pitao je li predloženu odluku podnosi samo Grad Knin ili 

Udruga gradova. 

Zamjenik gradonačelnice Nikola Blažević je odgovorio da Udruga gradova okuplja 128 

gradova i da je na predsjedništvu Udruge donesena jednoglasna odluka o podnošenju ovakvog 

prijedloga, ali da pokretanje postupka ocjene ustavnosti Zakona mora pokrenuti svako predstavničko 
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tijelo zasebno donošenjem predložene odluke, nakon čega će Udruga gradova dobiti mandat za 

pokretanje odluke.    

Kako nije bilo dalje rasprave predsjednik je prijedlog dao na usvajanje. 

Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o podnošenju zahtjeva za ocjenu ustavnosti Zakona o 

izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 

sa Ustavom donesena većinom glasova, 12 „za“ i 1 „suzdržan“ (Požar) i sastavni je dio Zapisnika. 

 

 

35. Vijećnička pitanja 

 

Predsjednik je pozvao vijećnike da postave svoja pitanja. 

 

 Vijećnica Vedrana Požar je pitala za razlog otkaza zaposlenika gradske uprave Grada Knina 

Nikole Lončara, koji ima 62 godine te je li njegovo radno mjesto ukinuto iz političkih ili 

nacionalnih razloga.     
 

Zamjenik gradonačelnice Nikola Blažević je odgovorio da imenovani zaposlenik gradske uprave    

Grada Knina nije dobio otkaz već da je sukladno odredbama Zakona o službenicima i 

namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi stavljen na raspolaganje 

pojasnivši da tijekom trajanja raspolaganja, ako se ukaže slobodno radno mjesto u Gradu Kninu 

ili ustanovama kojima je Grad osnivač, zaposlenik može biti raspoređen na isto i dodao da 

zaposlenik za vrijeme raspolaganja dobiva plaću. Čvrsto je odbacio navode vijećnice dodavši da 

ne postoje ni politički, ni nacionalni ni bilo koji drugi razlozi što je imenovani zaposlenik na 

raspolaganju, već da je krajem 2013. godine donesena Odluka o unutarnjem redu upravnih tijela 

Grada Knina, kojom su upravna tijela formirana na drugačiji način u odnosu na ranije, pri čemu 

je akcent stavljen na zaštitu okoliša, a u znatno manjoj mjeri na poljoprivredu koja nije u 

nadležnosti jedinica lokalne samouprave. Na kraju je još jednom ponovio da zaposlenik sigurno 

nije dobio otkaz i da ne želi nagađati hoće li raspolaganje rezultirati prestankom službe.  
 

Vijećnica Vedrana Požar je rekla da bi poslodavac trebao znati hoće li zaposlenik biti raspoređen    

na  neko  drugo  mjesto te  još jednom ponovila da smatra da ne bi bilo u redu da zaposlenik u  

62-goj godini, pred mirovinom dobije otkaz. 
 

Zamjenik gradonačelnice Nikola Blažević je ponovio da ne može sa sigurnošću reći hoće li ili 

neće zaposlenik biti raspoređen, te dodao da je u izlaganjima tijekom sjednice rečeno da su 

jedinicama lokalne samouprave smanjeni prihodi i da je stavljanje na raspolaganje pojedinih 

službenika rezultat racionalizacije u poslovanju te da postoji mogućnost smanjenja plaće ili 

smanjenja broja zaposlenih u gradskoj upravi tijekom 2015. godine i da takve odluke nisu  

osobne, političke, ni nacionalne već da je to odgovor na trenutnu situaciju i ono što slijedi.  
 

Vijećnica Vedrana Požar je izrazila zadovoljstvo što je Goran Radulović dobio zaposlenje u 

gradskoj upravi Grada Knina te je pitala je li imenovani zaposlen na radno mjesto umjesto 

Nikole Lončara. 
 

Zamjenik gradonačelnice Nikola Blažević je odgovorio da Goran Radulović nije zaposlenik 

gradske uprave Grada Knina te da je imenovani u Gradu Kninu bio na stručnom osposobljavanju 

bez zasnivanja radnog odnosa koje je završio.   

 

 

 

Sjednica je  završena u 13.20 sati.   

 

 

         ZAPISNIČAR                       PREDSJEDNIK 

        Tatjana Plavčić                 Marinko Tokmakčija 

 

 


