
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE 

KLASA: 021-05/13-01/9 

URBROJ: 2182/10-01-13-2 

Knin, 2. listopada 2013. godine  

  

Z A P I S N I K  

s 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina 
 

 

  Sjednica je održana 2. listopada 2013. 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).  

Predsjednik je pozvao pročelnicu Ceciliju Tolo da izvrši prozivku vijećnika, te je utvrđeno da su na 

sjednici nazočni sljedeći vijećnici: 

 

1. Mirko Antunović, 

2. Maja Deronja, 

3. Mijat Hrnjak, 

4. Jovanka Ilić, 

5. Jovo Jankelić, 

6. Marko Jelić, 

7. Robert Marić, 

8. Dragan Matić, 

9. Radojka Manojlović, 

10. Oliver Ojdanić, 

11. Vedrana Požar, 

12. Ana Šimić, 

13. Nadomir Tadić-Šutra, 

14. Marinko Tokmakčija, 

15. Ivan Uzun. 

 

Na sjednici nisu nazočni vijećnici Ratko Vujnović i Ninoslav Majer (opravdali izostanak). 

Nakon izvršene prozivke predsjednik je utvrdio da je na sjednici od ukupno 17 nazočno 15 

vijećnika, te da Vijeće ima kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje odluka. 

 

Na zapisnik s 2. sjednice Gradskog vijeća nije bilo primjedbi te je nakon glasovanja 

predsjednik konstatirao da je isti jednoglasno usvojen. 

 

 

Utvrđivanje dnevnog reda 

 

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

usvojen sljedeći: 

 

D N E V N I      R E D 

 

1.    Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Knina za siječanj-lipanj 2013. godine 

 (Izvjestiteljice: gradonačelnica Josipa Rimac i pročelnica Danijela Merša) 

2. Izvješće o danim jamstvima i izdacima po jamstvima Grada Knina za razdoblje  

 od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine 

 (Izvjestiteljica: gradonačelnica Josipa Rimac) 
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3. Izvješće o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala Grada Knina za razdoblje 

od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine 

       (Izvjestiteljica: gradonačelnica Josipa Rimac) 

4. Izvješće o trošenju sredstava proračunske zalihe Grada Knina za razdoblje  

 od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine 

       (Izvjestiteljica: gradonačelnica Josipa Rimac) 

5.    Izvješće o radu Gradonačelnice Grada Knina za razdoblje siječanj – lipanj 2013. godine 

 (Izvjestiteljice: gradonačelnica Josipa Rimac) 

6. Prijedlog Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Grada Knina  

(Izvjestiteljica: privremena pročelnica Sanja Lozančić) 

7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i postupku raspolaganja 

nekretninama na području Gospodarske zone Preparandija 

(Izvjestiteljica: privremena pročelnica Sanja Lozančić) 

8. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna prostornog plana uređenja 

grada Knina 

(Izvjestiteljica: privremena pročelnica Josipa Leontić) 

9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine 

(Izvjestiteljica: privremena pročelnica Josipa Leontić) 

10. Prijedlog Odluke o suosnivanju lokalne akcijske grupe „Dinara 1831“ 

(Izvjestiteljica: pročelnica Anka Matić) 

11. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o visini spomeničke rente 

(Izvjestiteljica: pročelnica Anka Matić) 

12.   Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Pučkog otvorenog učilišta Knin 

       (Izvjestiteljica: pročelnica Cecilija Tolo)   

13.   Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Narodne knjižnice Knin 

       (Izvjestiteljica: pročelnica Cecilija Tolo)   

14.    Prijedlog  Rješenja o imenovanju Odbora za priznanja Grada Knina  

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

15.  Vijećnička pitanja 

 

 

Predsjednik je obavijestio nazočne o donesenim Rješenjima o imenovanju predstavnika 

Grada u upravna vijeća ustanova kojima je Grad Knin osnivač i to: Dječjeg vrtića „Cvrčak“, Pučkog 

otvorenog učilišta, Kninskog muzeja „Knin“, Narodne knjižnice Knin i Javne vatrogasne postrojbe 

Knin.  

 

 

Točka 1. 

Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Knina za siječanj-lipanj 2013. godine 

 

Predsjednik je pozvao gradonačelnicu Josipu Rimac i pročelnicu Danijelu Merša da podnesu 

izvješće.  

Gradonačelnica Josipa Rimac je rekla da je Proračun za  2013. godinu planiran u iznosu od 

34.106.400,00 kn, a da izvršenje Proračuna iznosi 14.598,520,61 kn, odnosno 42,8 %. Dodala je da 

je proračun realno paniran i izrazila zadovoljstvo zbog prihoda koji je većinom ostvaren  iz vlastitih 

prihoda koje Grad ostvaruje kao jedinica lokalne samouprave, a da se određeni manjak prihoda 

odnosi na stavke kapitalnih potpora iz državnog proračuna i proračunskih korisnika. Također je 

naglasila da Grad redovito izvršava svoje obveze. 

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

kako nije bilo rasprave izvješće je dao na glasovanje. 

Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Knina za siječanj-lipanj 2013. godine je prihvaćeno 

većinom glasova, 13 „za“ i 2 „suzdržana“ (Antunović i Požar) i sastavni je dio Zapisnika. 
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Točka 2. 

Izvješće o danim jamstvima i izdacima po jamstvima Grada Knina 

za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine 

 

Predsjednik je pozvao gradonačelnicu Josipu Rimac da podnese izvješće.  

Gradonačelnica Josipa Rimac je izvijestila vijećnike da u razdoblju od 1. siječnja do 30. 

lipnja 2013. godine Grad Knin nije davao jamstva niti je imao izdataka po tom osnovu.  

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

kako nije bilo rasprave izvješće je dao na glasovanje. 

Izvješće o danim jamstvima i izdacima po jamstvima Grada Knina za razdoblje od 1. siječnja 

do 30. lipnja 2013. godine je prihvaćeno jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika. 

 

 

Točka 3. 

Izvješće o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca  

i kapitala Grada Knina za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine 

 

Predsjednik je pozvao gradonačelnicu Josipu Rimac da podnese izvješće.  

Gradonačelnica Josipa Rimac je izvijestila vijećnike da se u razdoblju od 1. siječnja do 30. 

lipnja 2013. godine Grad Knin nije zaduživao na domaćem i stranom tržištu novca i nekretnina. 

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

kako nije bilo rasprave izvješće je dao na glasovanje. 

Izvješće o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala Grada Knina za 

razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine je prihvaćeno jednoglasno i sastavni je dio 

Zapisnika. 

 

Točka 4. 

Izvješće o trošenju sredstava proračunske zalihe Grada Knina  

za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine 

 

Predsjednik je pozvao gradonačelnicu Josipu Rimac da podnese izvješće.  

Gradonačelnica Josipa Rimac je izvijestila vijećnike da se u razdoblju od 1. siječnja do 30. 

lipnja 2013. godine nisu trošila sredstava proračunske zalihe Grada Knina.  

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

kako nije bilo rasprave izvješće je dao na glasovanje. 

Izvješće o trošenju sredstava proračunske zalihe Grada Knina za razdoblje od 1. siječnja do 

30. lipnja 2013. godine je prihvaćeno jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika. 

 

 

Točka 5. 

Izvješće o radu Gradonačelnice Grada Knina za razdoblje siječanj – lipanj 2013. godine 

 

 Predsjednik je pozvao gradonačelnicu Josipu Rimac da podnese  izvješće. 

Gradonačelnica Josipa Rimac je rekla da je temeljem Statuta Garda Knina dužna dva puta 

godišnje podnijeti izvješće Gradskom vijeću o svome radu. Napomenula je da se radi o 

objedinjenom izvješću upravnih odjela Grada te spomenula najvažnije aktivnosti, projekte i 

investicije koje su se desile u razdoblju siječanj-lipanj 2013. godine. Naglasila je da je u navedenom 

razdoblju donesena odluka o visini komunalnog doprinosa za bespravno izgrađene objekte koji se 

zadržavaju u prostoru što je rezultiralo s 2300 zahtjeva građana za legalizaciju objekata, a što se 

pozitivno odrazilo i na gradski proračun.   

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

Izvješće, te kako nije bilo rasprave isto je dao na usvajanje. 

Izvješće o radu Gradonačelnice Grada Knina za razdoblje siječanj-lipanj 2013. godine je 

usvojeno većinom glasova, 13 „za“ i 2 „suzdržana“ (Antunović i Požar)  i sastavni je dio Zapisnika. 
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Točka 6. 

Prijedlog Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Grada Knina 

 

 Predsjednik je pozvao privremenu pročelnicu Sanju Lozančić da obrazloži prijedlog. 

Privremena pročelnica Sanja Lozančić je rekla da se nakon što je Republika Hrvatska postala 

punopravna članica Europske unije pristupilo usklađenju pozitivnih propisa Republike Hrvatske s 

pravom Europske unije te da su sukladno tome stupili na snagu novi zakoni s kojima je potrebno 

uskladiti i opće akte Grada.  Dodala je sa se zbog brojnih izmjena Odluke o uvjetima stjecanja, 

raspolaganja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Knina predlaže donošenje nove tj. 

predložene odluke. Kao pravni temelj za donošenje predmetne odluke je navela Zakon o vlasništvu i 

drugim stvarnim pravima, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o 

upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske i Uredbu o raspolaganju 

nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske. Rekla je da se predložena nova odluka od 

dosadašnje, koja se odnosila isključivo na stjecanje i raspolaganje nekretninama, značajno razlikuje 

u tome što obuhvaća postupak upravljanja i raspolaganja pokretninama i nekretninama Grada Knina 

kroz postupak javnog natječaja, iznimno i izravnom pogodbom, na način da se pokretninama 

raspolaže prema knjigovodstvenoj vrijednosti, a nekretninama prema tržišnoj vrijednosti koju odredi 

ovlašteni sudski vještak. Dodala je da je sukladno novom Zakonu o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi, također u odnosu na dosadašnju odluku, izvršena korekcija u odnosu na 

cjenovni cenzus tijela ovlaštenog za donošenje odluke o upravljanju i raspolaganju gradskom 

imovinom, da su izbačeni instituti poput zakupa neizgrađenog građevinskog zemljišta i zakupa 

javnih površina jer su isti uređeni drugim gradskim odlukama. Dodala je da su u cilju skraćivanja 

vremenskog razdoblja između obavljanja administrativnih radnji postupci raspisivanja javnog 

natječaja i imenovanje povjerenstva za provedbu istog stavljeni u nadležnost gradonačelnika.  

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 Mirko Antunović je tražio pojašnjenje pojedinih odredbi predložene odluke, tj. 

članka 4. (postupak izravne pogodbe) i članka 7. (uknjižba prava vlasništva prije isplate 

kupoprodajne cijene uz uknjižbu prava zaloga na nekretnini koja je predmet kupoprodaje). 

Privremena pročelnica Lozančić je za odredbu članka 4. predložene odluke pojasnila da se 

izravna pogodba odnosi na postupke koji su od interesa za Grad Knin i građane tj. za izgradnju 

komunalnih infrastrukturnih građevina, očuvanje kulturne baštine i razvoj poduzetništva. Dodala je 

da Zakonom o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske koji se 

podredno primjenjuje na upravljanje gradskom imovinom definirana mogućnost postupaka izravne 

pogodbe. Dodala je da je u vezi komunalnih infrastrukturnih projekata Zakonom o rješavanju 

imovinsko pravnih odnosa definirano da se ne plaća naknada za pravo vlasništva, pravo služnosti, 

pravo građenja, kada to stječu osobe javnog prava jedna od druge. Za odredbu članka 7. predložene 

odluke pojasnila je da se uknjižba odnosi na mogućnost kod obročnih otplata cijena, tj. da bi se osobi 

omogućilo da postane vlasnik kupljene nekretnine izdat će joj se tabularna isprava s tim da će se za 

iznos kupoprodajne cijene, uvećan za zatezne kamate u korist Grada Knina, zabilježiti osiguranje 

tražbine do konačne isplate vrijednosti nekretnine i tek nakon što osoba isplati kupoprodajnu 

vrijednost nekretnine sa zakonskim kamatama dobit će tabularnu ispravu kojom postaje vlasnik 

nekretnine bez opterećenja.   

Vijećnik Mirko Antunović je rekao da ako je dobro razumio to znači da npr. osoba koja 

kupuje stan, plati jednu ratu i može se upisati se kao vlasnik stana. Rekao je da smatra da ovo nije 

primjer dobrog gospodarenja gradskom imovinom te pozivao vijećnike da odbiju prijedlog.  

Privremena pročelnica Lozančić je rekla da je takva praksa na nivou cijele države, a ne samo 

na nivou Grada Knina te kao primjer navela da država kroz ugovor o kupoprodaji nekretnine na 

području Grada Knina omogućava da osoba kupi stan, uplatiti jedan obrok i da se uknjiži kao vlasnik 

uz opterećenje kupoprodajne cijene stana dok ne isplati cijelu vrijednost stana.  

Kako nije bilo dalje rasprave, predsjednik je prijedlog dao na glasovanje. 

Prijedlog je prihvaćen, te je Odluka o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu 

Grada Knina donesena većinom glasova, 14 „za“ i 1 „protiv“ (Antunović) i sastavni je dio 

Zapisnika.   
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Predsjednik je obavijestio vijećnike da je pročelnica Tolo na njegovu i mail adresu 

gradonačelnice poslala svoje primjedbe u vezi točke 6. dnevnog reda. 

 

 

Točka 7. 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i postupku raspolaganja 

nekretninama na području Gospodarske zone Preparandija 

 

 Predsjednik je pozvao privremenu pročelnicu Sanju Lozančić da obrazloži prijedlog. 

Privremena pročelnica Sanja Lozančić je rekla da se predložene izmjene i dopune Odluke 

odnose na usklađenje pozitivnih propisa Republike Hrvatske s propisima Europske unije, te kao 

pravni temelj navela Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i Zakon o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi. Dodala je da se predložene izmjene i dopune odnose na izmjenu 

cjenovnog cenzusa ovlaštenog tijela za raspolaganje gradskom imovinom, ujednačenje terminologije 

u pogledu osobe koja će se s druge strane naći u poslovnoj suradnji s Gradom, detaljnije preciziranje 

namjene radi koje se može raspolagati nekretninama na području Gospodarske zone Preparandija te 

su kao nepotrebne  izostavljene „Upute ponuditeljima“ jer su sve relevantne odrednice sastavni i 

obvezni dio samog teksta javnog natječaja. Također je rekla da su precizirani način podnošenja 

ponuda na javni natječaj, rok za predaju ponuda, objava javnog natječaja i sadržaj pisane ponude te 

je omogućena obročna otplata kupoprodajne cijene. Dodala je da su u cilju skraćivanja vremenskog 

razdoblja između obavljanja administrativnih radnji postupci raspisivanja javnog natječaja i 

imenovanje povjerenstva za provedbu istog stavljeni u nadležnost gradonačelnika.  

Gradonačelnica je dodatno pojasnila točke 6. i 7. dnevnog reda rekavši da je na prošloj 

sjenici Gradskog vijeća donesen Rebalans I. za 2013. godinu, u kome je utvrđena prodaja nekretnina 

Grada Knina tj. zgrade Stare bolnice i zgrade u Gospodarskoj zoni Preparandija te da je za  početak 

procedure javnog natječaja bilo nužno uskladiti predmetne odluke s novim zakonom. Naglasila je da 

Gradsko vijeće ovim odlukama daje suglasnost za početak procedure raspisivanja natječaja za 

prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Knina, da istu provodi gradonačelnik ali da odluke o odabiru 

ponuditelja donosi Gradsko vijeće na prijedlog povjerenstva. Dodala je da sukladno Zakonu o 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi gradonačelnik raspolaže iznosom do milijun kuna te 

da je u ovom slučaju iznos znatno manji i da ne prelazi 260.000 kuna, što znači da se ne može ni 

kupiti ni otuđiti veći iznos od navedenoga. 

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 Mirko Antunović je komentirao da se odredba (uknjižba) iz prethodne točke 6. 

dnevnog reda već primjenjuje na točku 7. te je, u vezi usklađivanja akata sa zakonom, pitao je li 

ovakvo rješenje zakonski imperativ ili proizvoljno rješenje predlagatelja. 

Privremena pročelnica Lozančić je odgovorila da zakonom nije nužno definirano da Grad to 

mora učiniti ali da logika nalaže da se pozitivni propisi Grada Knina usklade s propisima na državnoj 

razini, a državni propisi s propisima na europskoj razini.   

Vijećnik Mirko Antunović je pitao zašto onda odlukom nije propisano da se osoba, koja 

zaista želi kupiti nekretninu, uknjiži kao vlasnik nakon izvršavanja svih svojih obveza prema Gradu 

Kninu. 

Gradonačelnica je odgovorila da je i u ranijim sazivima Gradskog vijeća bilo slučajeva da se 

takva mogućnost dopuštala ali da će Gradsko vijeće odlučivati hoće li se dopustiti uknjižba prije 

ispunjenih obveza prema Gradu te da ako i dopusti uknjižbu, da  će ista biti uz obvezu tereta.  

Kako nije bilo dalje rasprave, predsjednik je prijedlog dao na glasovanje.  

Prijedlog je prihvaćen, te je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i postupku 

raspolaganja nekretninama na području Gospodarske zone Preparandija donesena većinom glasova, 

14 „za“ i 1 „protiv“ (Antunović) i sastavni je dio Zapisnika.   

 

Predsjednik je obavijestio vijećnike da je pročelnica Tolo na njegovu i mail adresu 

gradonačelnice poslala svoje primjedbe i u vezi točke 7. dnevnog reda. 
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Točka 8. 

Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna prostornog plana 

uređenja grada Knina 

 

 Predsjednik je pozvao privremenu pročelnicu Josipu Leontić da obrazloži prijedlog. 

Privremena pročelnica Josipa Leontić je rekla da je na 2. sjednici Gradskog vijeća Grada 

Knina, od 23. srpnja 2013. godine, donesena Odluka o izradi ciljanih izmjena i dopuna prostornog 

plana uređenja grada Knina  te da se predlaže dopuna iste u smislu omogućavanja investiranja u 

ugostiteljsko-turističku djelatnost tj. da se sadašnja zona športsko-rekreativne namjene prenamijeni u 

zonu ugostiteljsko-turističke namjene i zonu rekreativne namjene. 

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 Odluka o dopuni Odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna 

prostornog plana uređenja grada Knina donesena jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika.   

 

 

 

Točka 9. 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na  

komunalne vodne građevine 

 

 Predsjednik je pozvao privremenu pročelnicu Josipu Leontić da obrazloži prijedlog. 

Privremena pročelnica Josipa Leontić je rekla da se predložene izmjene i dopune Odluke 

odnosne na usklađenje sa Zakonom o vodama i da se u bitnom odnose na ukidanje naknade za 

priključenje na komunalne vodne građevine te da se brišu svi članci koji određuju istu. 

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 izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na 

komunalne vodne građevine donesena većinom glasova, 14 „za“ i 1 „suzdržan“ (Požar) i sastavni je 

dio Zapisnika.   

 

 

Točka 10. 

Prijedlog Odluke o suosnivanju lokalne akcijske grupe „Dinara 1831“ 

 

 Predsjednik je pozvao pročelnicu Anku Matić da obrazloži prijedlog. 

Pročelnica Anka Matić je rekla da je Ministarstvo poljoprivrede raspisalo novi natječaj, koji 

je otvoren do 18.10.2013. godine, za dodjelu sredstava za izradu strategije ruralnog područja. Dodala 

je da su u suosnivači LAG-a  Grad Knin i susjedne općine, da je Grad Knin inicijator suosnivanja i 

da je lokalna strategija prihvaćena od članova LAG-a, da je odabran naziv LAG-a „Dinara 1831“ sa 

sjedištem u Kninu, da će Grad Knin u skupštini LAG-a predstavljati  pročelnica Upravnog odjela za 

gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj i da su stvoreni preduvjeti za osnivačku skupštinu zakazanu za 

07.10.2013. godine. Na kraju je rekla da će Grad Knin osigurati prostor za rad i sufinancirati LAG u 

iznosu cca 46.000,00 kuna godišnje. 

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 suosnivanju lokalne akcijske grupe „Dinara 1831“ 

donesena jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika.   
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Točka 11. 

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o visini spomeničke rente 

 

 Predsjednik je pozvao pročelnicu Anku Matić da obrazloži prijedlog. 

Pročelnica Anka Matić je predložila izmjenu članka 6. Odluke o visini spomeničke rente uz 

obrazloženje da Grad Knin nastoji pomoći poduzetnicima grada Knina u gospodarskom oporavku.  

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 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini spomeničke rente 

donesena jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika.   

 

 

 

Točka 12. 

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Pučkog otvorenog učilišta Knin 

 

 Predsjednik je pozvao pročelnicu Ceciliju Tolo da obrazloži prijedlog. 

 Pročelnica Cecilija Tolo je pojasnila da se predložena izmjena Odluke odnosi na usklađenje 

sa Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te predložila usvajanje iste. 

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 izmjeni Odluke o osnivanju Pučkog otvorenog učilišta 

Knin donesena jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika. 

 

 

 

Točka 13. 

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Narodne knjižnice Knin 

 

 Predsjednik je pozvao pročelnicu Ceciliju Tolo da obrazloži prijedlog. 

 Pročelnica Cecilija Tolo je pojasnila da se predložena izmjena Odluke odnosi na usklađenje 

sa Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te je predložila amandman u vezi istog 

članka koji se odnosio na preciziranje odredbe da gradonačelnik imenuje i razrješava predsjednika 

upravnog vijeća i jednog člana, a da drugog člana imenuju i razrješuju stručni djelatnici većinom 

glasova. 

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 uz amandman je prihvaćen, te je Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Narodne 

knjižnice Knin donesena jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika. 

 

 

Točka 14. 

Prijedlog  Rješenja o imenovanju Odbora za priznanja Grada Knina 

 

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

predloži članove odbora. 

Predsjednik Odbora Oliver Ojdanić je predložio da se u isti imenuju: Josipa Rimac za 

predsjednicu te Nikola Blažević, Radojka Manojlović, Marinko Tokmakčija, Ivan Uzun, Josip 

Bebek i Jure Zečević za  članove. 

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

Prijedlog je prihvaćen, te je Rješenje o imenovanju Odbora za priznanja Grada Knina 

doneseno većinom glasova, 13 „za“ i 2 „suzdržana“ (Antunović i Požar) i sastavni je dio Zapisnika. 
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Točka 15. 

Vijećnička pitanja 

 

 Vijećnica Vedrana Požar je gradonačelnicu pitala za mogućnost preseljenja obitelji Komazec iz 

donjeg dijela grada Knina u neki drugi stambeni objekt.   
 

Gradonačelnica Josipa Rimac je radi informiranosti ostalih nazočnih pojasnila da navedena 

obitelj živi u staroj jezgri grada i da je odronjeni kamen s tvrđave pao u dvorište obiteljske kuće 

u kojoj navedena obitelj živi, a koja nije njihovo vlasništvo već da je obitelj nadležnoj ustanovi 

podnijela zahtjev  za stambeno zbrinjavanje. Rekla je da su gradske službe, isti dan kada se desio 

događaj, bile na terenu i da je obitelji ponuđen privremeni smještaj te da je Grad resornom 

ministru, a kasnije i predstojnici Vladinog ureda za stambeno zbrinjavanja, poslao dopis kako bi 

upozorio na ozbiljnost situacije i kako bi ubrzao proceduru rješavanja stambenog zbrinjavanja te 

obitelji, ali da se prema dosadašnjem saznanju ne nazire brzo rješenje problema.   

 

 Vijećnik Marko Jelić je privremenu pročelnicu Josipu Leontić, u vezi piljevine koju stvaraju 

poduzetnici koji se bave drvima za ogrjev, pitao što Grad i druge nadležne ustanove mogu 

poduzeti po tom pitanju jer ista ugrožava i onečišćuje vodotokove.  
 

Privremena pročelnica Josipa Leontić je rekla da mora proučiti pravnu regulativu i vidjeti što se 

može učiniti te da smatra da područja uz vodotok, ovisno o konfiguraciji terena, spadaju u vodo 

zaštitni pojas i da su u nadležnosti Hrvatskih voda.   

 

 Vijećnik Mirko Antunović je gradonačelnicu pitao može li dobiti pisane primjedbe pročelnice 

Tolo u vezi točaka 6. i 7. dnevnog reda te je pitao što je sa sudskom tužbom u vezi Tonkovića za 

isplatu zemljišta.  
 

Gradonačelnica Josipa Rimac je odgovorila da su pisane primjedbe naslovljene na predsjednika 

Gradskog vijeća i na nju - gradonačelnicu Grada Knina i da ih nema potrebe dostavljati 

vijećnicima jer nisu naslovljene na njih, a da korespondenciju između gradonačelnika i 

pročelnika ne može dobiti. U vezi drugog pitanja je odgovorila da je proces u tijeku i da o istom 

ne može govoriti te da će kada bude završen o istom obavijestiti Gradsko vijeće ali da je bitno da 

nema zastare i da Grad štiti svoj interes. 

  

 Vijećnica Ana Šimić je gradonačelnicu pitala može li se nešto poduzeti i naći rješenje u vezi 

čestog nestanka vode u gradu. 
 

Gradonačelnica Josipa Rimac je upoznala nazočne da se IPA projekt provodi već treću godinu u 

gradu Kninu, da su sve dozvole na Gradu Kninu i da će krajnji korisnik mreže biti Komunalno 

poduzeće ali da je, kako se radi o sredstvima iz predpristupnog projekta IPA, Vlada RH kao 

nositelja projekta ovlastila Hrvatske vode, koje su birale izvođača i nadzor i da s Gradom 

koordiniraju po pitanju terenskog rada.  Dodala je da su Grad i Komunalno poduzeće već i ranije 

upozoravali na niz nedostataka u samom projektu po pitanju izvođača i aljkavosti izvođača te da 

su Hrvatske vode pisano obaviještene da se počevši od sljedećeg dana (03.10.2013.) zabranjuju 

daljnji radovi i prespajanje u dnevnom vremenskom periodu od 06.00 do 22.00. i da se od 

izvođača očekuje poštivanje te odluke.    

 

 Vijećnik Ivan Uzun je gradonačelnicu pitao je li točno da je tvornica DIV u otvaranje novog 

dijela tvornice uložila 35 milijuna eura i hoće li biti zapošljavanja novih zaposlenika, budući da 

je prilikom oslobađanja DIV-a komunalnog doprinosa bilo protivljenja od strane vijećnika 

prošlog saziva Gradskog vijeća Grada Knina.   
 

Gradonačelnica Josipa Rimac je rekla da je Odluka Gradskog vijeća u vezi oslobađanja DIV-a 

komunalnog doprinosa izazvala anonimnu prijavu i kontrolu revizije po pitanju ispunjavanja 

obveze od strane DIV-a prema Gradu Kninu i da je utvrđeno da su ispoštovane obveze te da je 

točno da je u tvornicu DIV investirano 35 milijuna eura, da je u istoj trenutno zaposleno 380 

zaposlenika od čega je 80 na prekvalifikacijama u POU Knin. Dodala je da ne zna točan broj ali 
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da podržava svako novo zapošljavanje i da je to najveći gospodarski projekt u gradu od 1995. 

godine te pozvala predsjednika da s vijećnicima organizira obilazak tvornice. 

 

Predsjednik je rekao da će kontaktirati upravu DIV-a i dogovoriti termin posjete. 

 

 

 Vijećnik Dragan Matić je gradonačelnicu pitao zašto su zaustavljeni radovi u Jeleninoj  ulici. 
 

Gradonačelnica Josipa Rimac je rekla da radovi u navedenoj ulici stoje od lipnja 2013. godine, 

kada je Grad Knin zabranio daljnje uređenje iste jer Grad i Komunalno poduzeće nisu prihvatili 

parcijalna rješenja projekta, odnosno da je projektom planirano vađenje i vraćanje kocki na 

cijeloj dužini Jelenine ulice ali da projektom nije bilo obuhvaćeno uređenje nogostupa, rubnjaka i 

oborinske odvodnje, a što je neprihvatljivo s obzirom na važnost i prometnost ulice. Dodala je da 

su Hrvatske ceste bile voljne sudjelovati u sufinanciranju projekta ali da je izvođač tražio 

značajno veći iznos na koji Grad nije pristao i da sada Hrvatske vode moraju iznaći cjelokupno 

rješenje.     

 

 

 Vijećnik Nadomir Tadić Šutra je gradonačelnicu pitao zašto se opoziciji ne upućuju pozivi za 

obilježavanje državnih blagdana.   
 

Gradonačelnica Josipa Rimac je odgovorila da jedinice lokalne samouprave različito obilježavaju 

vjerske, gradske i državne blagdane te da Grad Knin sve vijećnike i pročelnike poziva na 

obilježavanje istih ali da je volja i odgovornost svakog pojedinca hoće li se odazvati ili ne tom 

pozivu.  

  

 

Sjednica je  zaključena u 11.25 sati.   

 
 
 
 
 

 

         ZAPISNIČAR                       PREDSJEDNIK 

        Tatjana Plavčić                Marinko Tokmakčija 

 

 

 

 


