
 

 

 

 

 
 

 

 

GRADSKO VIJEĆE 
 

KLASA: 021-05/14-01/4 

URBROJ: 2182/10-01-14-2 

Knin, 29. svibnja 2014.  

  

 

Z A P I S N I K  

s 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina 
 

 

  Sjednica je održana 29. svibnja 2014. godine (četvrtak), s početkom u 11.
00

 sati u Gradskoj 

vijećnici u Kninu. 

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

(u daljnjem tekstu: predsjednik).  

Nakon izvršene prozivke, 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. Marko Jelić, 

7. Ninoslav Majer, 

8. Robert Marić, 

9. Dragan Matić, 

10. Radojka Manojlović, 

11. Vedrana Požar, 

12. Ana Šimić Sunko, 

13. Nadomir Tadić-Šutra, 

14. Marinko Tokmakčija, 

15. Ivan Uzun, 

16. Ratko Vujnović. 

 

Na sjednici nije bio nazočan vijećnik Oliver Ojdanić (opravdano). 

Predsjednik je utvrdio da je na sjednici od ukupno 17 nazočno 16 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 8. sjednice 

Gradskog vijeća. 

Vijećnik Mirko Antunović je rekao da je u točci 24.-Vijećnička pitanja navedeno da je tražio 

presliku cjelovitog nalaza upravne inspekcije, ali da isti nije dobio te je tražio da se ponovnim 

preslušavanjem tonskog zapisa utvrdi je li točan taj navod. 

Predsjednik je vijećniku Antunoviću rekao da će traženi nalaz dobiti kada isti bude konačan 

te je gradonačelnica dodatno pojasnila da poštujući zakon i propise nije u mogućnosti dati traženi 

nalaz jer isti nije konačan, da je i Ministarstvo uprave na isti način odgovorilo na upite pojedinih 

osoba koje su tražile nalaz i dodala da će po konačnosti nalaz biti dostavljen svim vijećnicima.  

Predsjednik je na kraju konstatirao da se primjedba vijećnika Antunovića ne odnosi na 

sadržaj zapisnika već na to što nije dobio traženi nalaz.  

Vijećnik Nadomir Tadić-Šutra je konstatirao da je od strane Vijeća srpske nacionalne 

manjine dostavljena tražena ispravka Izvješća Vijeća. 

 Predsjednik je nakon glasovanja konstatirao da je zapisnik usvojen jednoglasno. 
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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 Komunalnog poduzeća d.o.o. o stanju društva i financijsko izvješće za 2013. 

      godinu  

      (Izvjestiteljica: direktorica Sanja Bebek) 

2.   Izvješće poduzeća Čistoća i zelenilo d.o.o.  o stanju društva i financijsko izvješće za  

      2013. godinu  

      (Izvjestitelj: direktor Marko Perić) 

3. Izvješće o radu i financijsko izvješće poduzeća Upravitelj-Knin d.o.o. za 2013. godinu  

      (Izvjestitelj: direktor Ivica Deronja) 

4.   Izvještaj o radu i financijski izvještaj poduzeća Matica d.o.o. za 2013. godinu 

      (Izvjestitelji: direktor Marko Jelić, prof. dr. sc. i stručni referent Marijo Ćaćić) 

5.   Izvješće o radu i financijsko izvješće Turističke zajednice grada Knina za 2013. godinu 

      (Izvjestiteljica: Matea Lozančić, voditeljica službe za koordinaciju turističkog razvoja mjesta  

                   na području Grada Knina) 

6. Izvješće o izvršenju Programa socijalnih davanja na području Grada Knina za 2013.  

godinu 

(Izvjestitelj: privremeni pročelnik Nenad Damjanović)  

7. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Knina s 

financijskim planom za 2013. godinu 

(Izvjestitelj: privremeni pročelnik Nenad Damjanović)  

8. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu na području Grada Knina za 2013. 

godinu 

(Izvjestitelj: privremeni pročelnik Nenad Damjanović)  

9. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u financiranju udruga civilnog društva na 

području Grada Knina za 2013. godinu 

(Izvjestitelj: privremeni pročelnik Nenad Damjanović)  

10. Prijedlozi Odluka o dodjeli  priznanja Grada Knina u 2014. godini  

 (Izvjestiteljica: predsjednica Odbora za priznanja Josipa Rimac)   

11. Prijedlog Odluke o darovanju umjetničkih slika Grada Knina –Kninskom muzeju Knin 

radi prodaje istih putem aukcije u svrhu prikupljanja financijskih sredstava za gradnju 

Crkve Gospe Velikog Hrvatskog Krsnog Zavjeta u Kninu 

(Izvjestitelj: privremeni pročelnik Nenad Damjanović) 

12. Prijedlog Odluke o darovanju umjetničkih slika Grada Knina - Bauerova kolekcija 

Kninskom muzeju Knin   

(Izvjestitelj: privremeni pročelnik Nenad Damjanović) 

13. Prijedlog Odluke o prijedlogu za imenovanje mrtvozornika za područje Grada Knina   

(Izvjestitelj: privremeni pročelnik Nenad Damjanović) 

14. Vijećnička pitanja 

 

 

Točka 1. 

Izvješće Komunalnog poduzeća d.o.o. o stanju društva i financijsko izvješće za 2013. godinu 

 

 Predsjednik je pozvao direktoricu Sanju Bebek da podnese izvješće.  

Direktorica Sanja Bebek je u svome izlaganju ukratko navela djelatnosti i projekte koji su se 

odvijali tijekom 2013. godine te se osvrnula na kontinuirani rad i aktivnosti ustanove. U izlaganju 

financijskog dijela izvješća ukratko izvijestila o prihodima i rashodima društva u 2013. godini.  
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Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za financije i 

proračun nemaju  primjedbi na Izvješće te je otvorio raspravu. 

Vijećnik Ninoslav Majer je tražio zakonsko pojašnjenje u vezi naplate fiksne cijene vode u 

iznosu od 19 kn po stanu kada u stambenoj zgradi postoji samo jedan vodomjer. Dalje je navodeći 

kao primjer osobni problem u vezi višegodišnjeg duga u iznosu od 137 kn prema Komunalnom 

poduzeću, za koji djelatnici u poduzeću ne mogu utvrditi na što se odnosi i za koji nikada nije dobio 

opomenu ili ovrhu, upozorio da netko od djelatnika poduzeća ne radi svoj posao i predložio bolju 

sistematizaciju poduzeća kako bi korisnici znali kome da se obrate. Također je tražio pojašnjenje u 

vezi 70 % gubitka vode u mreži.  

Direktorica Sanja Bebek je pojasnila proceduru, način i zakonski temelj utvrđivanja fiksne 

cijene vode te dodala da Vijeće za vodne usluge nije dalo negativnu ocjenu na navedenu cijenu. 

Dodala je da se ovrhe provode sukladno zakonu, a u vezi navedenog osobnog problema vijećnika 

Majera rekla je da joj se imenovani nije obraćao u vezi istoga, da nije ni dostavio pisani prigovor te 

ga pozvala da dođe u poduzeće kako bi se utvrdilo u čemu je problem. U vezi 70 % gubitka vode u 

mreži rekla je da mreža nije preuzeta i da će se tek po preuzimanju iste utvrditi što je učinjeno po 

IPA projektu i utvrditi stvarno stanje mreže.  

Vijećnik Ninoslav Majer je rekao da nije zadovoljan odgovorima i tražio pisani odgovor 

direktorice poduzeća, na što je ista tražila da se vijećnik obrati pisanim putem i da će na isto pisano 

odgovoriti.   

Nakon rasprave predsjednik je Izvješće dao na glasovanje. 

Izvješće Komunalnog poduzeća d.o.o. o stanju društva i financijsko izvješće za 2013. je 

usvojeno većinom glasova, 13 „za“, 2 „protiv“ (Antunović i Majer) i 1 „suzdržan“ (Požar) i sastavni 

je dio Zapisnika 

 

Točka 2. 

Izvješće poduzeća Čistoća i Zelenilo d.o.o. o stanju društva  

i financijsko izvješće za 2013. godinu 

 

 Predsjednik je pozvao direktora Marka Perića da podnese izvješće.  

Direktor Marko Perić  se u svome izlaganju osvrnuo na djelatnosti i projekte koji su se 

odvijali tijekom 2013. godine te je u izlaganju financijskog dijela izvješća ukratko izvijestio o 

prihodima i rashodima društva u 2013. godini.  

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

proračun nemaju  primjedbi na Izvješće te kako nije bilo rasprave isto je dao na usvajanje. 

Izvješće poduzeća Čistoća i Zelenilo d.o.o. o stanju društva i financijsko izvješće za 2013. 

godinu je usvojeno većinom glasova, 14 „za“ i 2 „suzdržana“ (Antunović i Majer) i sastavni je dio 

Zapisnika. 

 

Točka 3. 

Izvješće o radu i financijsko izvješće poduzeća Upravitelj-Knin d.o.o. za 2013. godinu 

 

 Predsjednik je  pozvao direktora Ivicu Deronju da podnese izvješće. 

Direktor Ivica Deronja se ukratko osvrnuo na rad društva  čija je osnovna djelatnost  

upravljanje i održavanje stambenih zgrada u gradu Kninu, te upravljanje tržnicama na malo. 

Izvijestio je da su u prethodnoj godini ukupni prihodi društva iznosili 1.909.583,51 kn, ukupni 

rashodi  2.138.107,70 kn, da je društvo poslovalo s gubitkom od 274.229,03 kn i da se nada 

uspješnijem poslovanju u ovoj godini.   

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

proračun nemaju  primjedbi na Izvješće te je otvorio raspravu. 

Vijećnik Dragan Matić je pitao direktora kakvo je stanje društva zatekao i u kolikoj mjeri je 

rad ranijeg direktora utjecao na sadašnje rezultate rada društva.   

Direktor Ivica Deronja je rekao da je zatekao nezadovoljavajuće stanje u društvu kako unutar 

zaposlenika društva tako i u odnosu na suvlasnike zgrada, od kojih su neki namjeravali promijeniti 

upravitelja i da je u vremenu od kad je stupio na dužnost direktora pokušao vratit povjerenje istih i 
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zadržati ih u društvu. Naglasio je da je naslijedio nekoliko sudskih sporova koje je u konačnici 

Upravitelj izgubilo.  

Vijećnik Ninoslav Majer je konstatirao da je ranijem direktoru, koji prema izrečenom nije 

dobro radio svoj posao i izazvao je puno problema u društvu, isplaćena i otpremnina te je pitao tko je 

potpisao takav ugovor.   

Gradonačelnica je rekla da je tada ona bila predstavnik Grada Knina u Skupštini Upravitelja-

Knin d.o.o., da je ugovor bio menadžerski i da je sadržavao odredbu da ukoliko direktor ranije 

odstupi s dužnosti da će mu se isplatiti otpremnina te da su isti pregledale i parafirale pravne službe i 

da ga je ona nakon toga potpisala kao predsjednica Skupštine, a da je otpremninu isplatio Upravitelj-

Knin d.o.o.     

Vijećnik Mirko Antunović je pročitavši iz izvješća naslijeđenu dobit društva te ostvareni 

gubitak pitao koliko je iznosila bruto otpremnina koja je isplaćena bivšem direktoru. Konstatirao je 

da su izvješća bivšeg direktora bila transparentnija i sveobuhvatnija, da se iz ovog izvješća ne može 

ništa iščitati, pitao je zašto u izvješću nisu dobili analizu poslovanja i izvješće o upravljanju 

zgradama te koji je formalni razlog što je s bivšim direktorom raskinut ugovor.   

Predsjednik Skupštine Upravitelja-Knin d.o.o. Nikola Blažević je rekao da je bruto otpremna 

za bivšeg direktora iznosila cca. 154.000 kuna i da su kod raskida ugovora poštovane sve odredbe 

ugovora i odredbe Zakona o radu. Dodao je da su na rad direktora dobivane brojne pritužbe 

predstavnika stanara i Grad Knin kao vlasnik trgovačkog društva ima autonomno pravo da donosi 

odluke o imenovanju i razrješenju članova uprave te da je odlučeno da se smijeni raniji i imenuje 

novi direktor s čijim radom je Grad zadovoljan i da se nada da će ubuduće poslovanje društva biti 

bolje.  

Vijećnik Mirko Antunović je ponovo tražio pojašnjenje i razlog gubitka poslovanja društva.  

Predsjednik Skupštine Nikola Blažević je pojasnio da sadržaj i količina izvješća nije 

propisana i da je predmetno izvješće sažeto zbog lakšeg razumijevanja te još jednom ponovio 

razloge smjene ranijeg direktora društva.   

Vijećnik Mirko Antunović se nije složio s obrazloženjem u vezi sadržaja izvješća i 

konstatirao da bi bilo razvidno na što se odnosi gubitak društva i ne bi bila potrebna rasprava da je 

izvješće sadržajno i kompletno kao ranijih godina te pitao je li proveden natječaj za novog direktora i 

što je s depozitom u iznosu od 250.000 kn iz prethodnih godina.   

Predsjednik Skupštine Nikola Blažević je odgovorio da nije, ali da će natječaj biti proveden. 

Direktor Ivica Deronja je u vezi spomenutog depozita pojasnio da je raniji ravnatelj stvorio 

velike probleme jer je novčana sredstva sa zajedničkog računa zgrada oročio, a da pri tome nije 

vodio evidenciju o uzetim i oročenim iznosima sredstava za svaku pojedinu zgradu. Dalje je 

pojasnio da se dio gubitka poslovanja društva odnosi na porez na gubitak poslovanja i sudske 

troškove zbog izgubljenih sporova.  

Vijećnik Mirko Antunović je pitao kako netko može biti zaposlen bez provedenog natječaja 

te pitao za dobavljače u tekućoj godini.  

Predsjednik Skupštine Nikola Blažević je uputio vijećnika na Zakon o trgovačkim društvima 

i izjavu o osnivanju trgovačkog društva Upravitelja.   

Nakon rasprave predsjednik je Izvješće dao na glasovanje. 

Izvješće o radu i financijsko izvješće poduzeća Upravitelj-Knin d.o.o za 2013. godinu je 

usvojeno većinom glasova, 9 „za“, 3 „protiv“ (Antunović, Majer i Požar) i 4 „suzdržana“ (Vujnović, 

Ilić, Jankelić i Manojlović) i sastavni je dio Zapisnika. 

 

 

Točka 4. 

Izvještaj o radu i financijski izvještaj poduzeća Matica d.o.o. za 2013. godinu 

 

 Predsjednik je  pozvao stručnog referenta Marija Ćaćića  da podnese izvješće. 

Stručni referent Marijo Ćaćić je pojasnio aktivnosti kojima se bavi Matica, a koje su se 

odnosile na izradu 7 poslovnih studija te spomenuo i projekt inovacijskog središta Veleučilišta 

Marko Marulić, koji će biti prikazan u sljedećem izvješću. U financijskom dijelu izvješća je pojasnio 
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da su u odnosu na prethodnu godinu smanjeni prihodi i rashodi društva i dodao da je dug poduzeća 

na stavci porezi i doprinosi s ranijeg iznosa cca. 100.000 kn smanjen na iznos manji od 10.000 kn.  

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

proračun nemaju  primjedbi na Izvješće te je otvorio raspravu. 

Vijećnik Mirko Antunović je obzirom da gosp. Marko Jelić obavlja dužnost vijećnika 

Gradskog vijeća i direktora poduzeća Matica d.o.o. tražio pojašnjenje obavlja li imenovani nespojive 

dužnosti.  

Zamjenik gradonačelnice Nikola Blažević je rekao da vijećnik Jelić volonterski obavlja 

dužnost direktora Matice d.o.o. i da za to ne dobiva nikakvu naknadu te da nema zapreke da isti vrši 

i dužnost vijećnika Gradskog vijeća. 

Vijećnik Marko Jelić je dodatno pojasnio da je Veleučilište Marko Marulić većinski vlasnik 

poduzeća Matica d.o.o. i da on nije u sukobu interesa u obnašanju navedenih dužnosti.  

Nakon rasprave predsjednik je Izvješće dao na glasovanje. 

Izvještaj o radu i financijski izvještaj poduzeća Matica d.o.o. za 2013. godinu je usvojen 

većinom glasova, 14 „za“ i 2 „suzdržana“ (Antunović i Majer) i sastavni je dio Zapisnika. 

 

Točka 5. 

Izvješće o radu i financijsko izvješće Turističke zajednice grada Knina za 2013. godinu 

 

Predsjednik je pozvao Mateu Lozančić, voditeljicu službe za koordinaciju turističkog razvoja 

mjesta na području Grada Knina da podnese izvješće.  

Voditeljica službe Matea Lozančić je u svome izlaganju rekla da su ukupni prihodi Turističke 

zajednice u 2013. godini iznosili 346.253,75 kn, a rashodi 328.608,85 kn. U nastavku je navela  

projekte, prezentacije sajmove i manifestacije u kojima je sudjelovala Turistička zajednica kojima je 

osnovni cilj promocija Grada Knina.  

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

proračun nemaju  primjedbi na Izvješće te kako nije bilo rasprave isto je dao na usvajanje. 

Izvješće o radu i financijsko izvješće Turističke zajednice grada Knina za 2013. godinu 

usvojeno većinom glasova, 14 „za“ i 2 „suzdržana“ (Antunović i Majer) i sastavni je dio Zapisnika. 

 

Točka 6. 

Izvješće o izvršenju Programa socijalnih davanja na 

području Grada Knina za 2013. godinu 

 

Predsjednik je pozvao privremenog pročelnika Nenada Damjanovića da podnese izvješće. 

Privremeni pročelnik Nenad Damjanović je ukratko obrazložio Izvješće i dodao da je isto 

konkretizacija izvršenja proračuna za 2013. godinu te predložio usvajanje istog. 

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

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

Izvješće o izvršenju Programa socijalnih davanja na području Grada Knina za 2013. godinu 

usvojeno je većinom glasova, 14 „za“ i 2 „suzdržana“ (Antunović i Majer) i sastavni je dio 

Zapisnika. 

Točka 7. 

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na  

području Grada Knina s financijskim planom za 2013. godinu 

 

Predsjednik je pozvao privremenog pročelnika Nenada Damjanovića da podnese izvješće. 

Privremeni pročelnik Nenad Damjanović je ukratko obrazložio Izvješće te predložio 

usvajanje istog. 

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

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

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Knina s 

financijskim planom za 2013. godinu usvojeno je većinom glasova, 13 „za“ i 3 „suzdržana“ 

(Antunović, Majer i Požar) i sastavni je dio Zapisnika. 
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Točka 8. 

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu  

na području Grada Knina za 2013. godinu 

 

Predsjednik je pozvao privremenog pročelnika Nenada Damjanovića da podnese izvješće. 

Privremeni pročelnik Nenad Damjanović je također rekao da je Izvješće konkretizacija 

izvršenja proračuna za 2013. godinu te ukazao na tehničku pogrešku prilikom izrade Izvješća tj. da u 

tabelarnom prikazu pod rednim brojem 23., u stupcu SŠGK, umjesto iznosa 0,00 treba stajati iznos 

9,500, a da ostali iznosi ostaju nepromijenjeni. 

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

propise nemaju primjedbi na Izvješće, te kako nije bilo rasprave predsjednik je Izvješće s ispravkom 

je dao na usvajanje. 

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu na području Grada Knina za 2013. 

godinu usvojeno je većinom glasova, 13 „za“, 1 „protiv“ (Požar) i 2 „suzdržana“ (Antunović, Majer) 

i sastavni je dio Zapisnika. 

 

Točka 9. 

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u financiranju udruga  

civilnog društva na području Grada Knina za 2013. godinu 

 

Predsjednik je pozvao privremenog pročelnika Nenada Damjanovića da podnese izvješće. 

Privremeni pročelnik Nenad Damjanović je ukratko obrazložio Izvješće te predložio 

usvajanje istog. 

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

propise nemaju primjedbi na Izvješće te kako nije bilo rasprave isto je dao na usvajanje. 

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u financiranju udruga civilnog društva na 

području Grada Knina za 2013. godinu usvojeno je većinom glasova, 13 „za“ i 3 „suzdržana“ 

(Antunović, Majer i Požar) i sastavni je dio Zapisnika. 

 

Točka 10. 

Prijedlozi Odluka o dodjeli  priznanja Grada Knina 

 

Predsjednik je pozvao predsjednicu Odbora za priznanja Grada Knina - gradonačelnicu 

Josipu Rimac da iznese  prijedloge. 

Gradonačelnica je rekla da Grad Knin svake godine uoči blagdana svetog Ante i Dana Grada 

dodjeljuje priznanja, te je za 2014. godinu iznijela prijedloge i obrazloženja Odbora za priznanja 

Grada Knina i to: „Počasni građanin Grada Knina“ - general pukovniku Anti Gotovini, general 

pukovniku Mladenu Markaću i generalu Ivanu Čermaku;   „Nagrada Grada Knina“ - g-đci. Matei 

Jelić i gosp. Petru Pašiću;  „Grb Grada Knina“ -  gosp. Davoru Jašeku;  „Plaketa Grada Knina“- 

Komunalnom poduzeću d.o.o. Knin, Ekološkoj udruzi Krka Knin, Športsko ribolvnom društvu Krka, 

Knin,  Agrotrade d.o.o. za poljoprivredu i trgovinu Knin,  gđi. Anki Maras,  gosp. Željku Tisaju, 

gosp. Kreši Ćaćiću  i  č.s. Ivani Oltan. 

Kako nije bilo rasprave predsjednik je ih 14 prijedloga dao na glasovanje. 

Prijedlozi su prihvaćeni, te su Odluke o dodjeli  priznanja Grada Knina prihvaćene većinom 

glasova 14 „za“ i  2 „suzdržana“ (Antunović i Majer) i sastavni su dio Zapisnika. 

 

Točka 11. 

Prijedlog Odluke o darovanju umjetničkih slika Grada Knina –Kninskom muzeju Knin  

radi prodaje istih putem aukcije u svrhu prikupljanja financijskih sredstava  

za gradnju Crkve Gospe Velikog Hrvatskog Krsnog Zavjeta u Kninu 

 

 Predsjednik je pozvao pročelnika Nenada Damjanovića da obrazloži prijedlog. 

Pročelnik Damjanović je podsjetivši na djelatnost Kninskog muzeja predložio da se 257 slika 

u vlasništvu Grada Knina daruje Kninskom muzeju Knin koji će organizirati aukciju i prodaju 
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predmetnih slika u humanitarnu svrhu radi prikupljanja financijskih sredstava za gradnju Crkve 

Gospe Velikog Hrvatskog Krsnog Zavjeta u Kninu.  

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

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

Prijedlog je prihvaćen, te je Odluka o darovanju umjetničkih slika Grada Knina –Kninskom 

muzeju Knin radi prodaje istih putem aukcije u svrhu prikupljanja financijskih sredstava za gradnju 

Crkve Gospe Velikog Hrvatskog Krsnog Zavjeta u Kninu donesena većinom glasova 14 „za“ i  2 

„suzdržana“ (Antunović i Majer) i sastavni je dio Zapisnika. 

 

Točka 12. 

Prijedlog Odluke o darovanju umjetničkih slika Grada Knina - Bauerova kolekcija  

Kninskom muzeju Knin 

 

 Predsjednik je pozvao pročelnika Nenada Damjanovića da obrazloži prijedlog. 

Pročelnik Damjanović je još jednom podsjetivši na djelatnost Kninskog muzeja predložio da 

se predmetna kolekcija slika daruje istom radi oplemenjivanja fundusa muzeja, bez mogućnosti 

njihove daljnje prodaje ili darovanja u komercijale svrhe.  

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

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

Prijedlog je prihvaćen, te je Odluka o darovanju umjetničkih slika Grada Knina - Bauerova 

kolekcija Kninskom muzeju Knin donesena većinom glasova 14 „za“ i  2 „suzdržana“ (Antunović i 

Majer) i sastavni je dio Zapisnika. 

 

Točka 13. 

Prijedlog Odluke o prijedlogu za imenovanje mrtvozornika za područje Grada Knina 

 

 Predsjednik je pozvao pročelnika Nenada Damjanovića da obrazloži prijedlog. 

Pročelnik Damjanović je pojasnio potrebu da se za područje Grada Knina imenuje još jedan 

mrtvozornik te predložio da se za novog mrtvozornika imenuje medicinski tehničar Hrvoje Odak iz 

Siverića, koji je suglasan da prihvati tu dužnost.   

Predsjednik je konstatirao da Odbor za izbor i imenovanja nema primjedbi na prijedlog te 

kako rasprave nije bilo isti je dao na glasovanje. 

Prijedlog je prihvaćen, te je Odluka o prijedlogu za imenovanje mrtvozornika za područje 

Grada Knina donesena većinom glasova, 13 „za“, 1 „protiv“ (Požar) i 2 „suzdržana“ (Antunović, 

Majer) i sastavni je dio Zapisnika. 

 

   Točka 14. 

Vijećnička pitanja 

 

Predsjednik je pozvao vijećnike da postave svoja pitanja. 

 

 Vijećnica Maja Deronja je pitala što je s opomenom pred tužbu koju je Grad Knin uputio 

internetskom portalu grad.knin.net i jesu li poduzimane daljnje mjere u vezi istog. 

 

Zamjenik gradonačelnice Nikola Blažević je rekao da je ranije upućena opomena pred tužbu 

nazvana pritiskom na medije i nasilništvom te dodao da to nije bio cilj opomene, već uvođenje 

reda i zaštita korištenja naziva Grada Knina. Rekao je da je od Ministarstva uprave traženo 

očitovanje na isto i da je Grad dobio odgovor, koji će na narednoj sjednici dostaviti vijećnicima, 

u kome piše da je i gosp. Jadrić od ministarstva tražio pojašnjenje i da mu je odgovoreno da 

imenovani nema pravo koristiti naziv Grada Knina u nazivu portala i da se za korištenje istog 

mora obratiti gradonačelnici. Također je dodao da Grad, protekla tri i pol mjeseca, čeka zahtjev 

gosp. Jadrića u vezi navedenog ili da odgovor ministarstva, budući da se u člancima na svome 

portalu poziva na interes javnosti i  transparentnost, javno objavi. Na kraju je rekao da će se o 

daljnjim radnjama odlučiti u dogovoru sa stručnim službama Grada   
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 Vijećnicu Anu Šimić Sunko je zanimalo za koju medijsku kuću radi te ima li novinarsku 

iskaznicu gosp. Miroslav Jadrić.  

 

Zamjenik gradonačelnice Nikola Blažević je odgovorio da mu od kad je stupio na dužnost 

zamjenika gradonačelnice nije poznato za koju medijsku kuću radi gosp. Jadrić i ima li 

novinarsku akreditaciju, ali da je ranijih godina kada je bio predsjednik Vijeća, gosp. Jadrić  

radio za neku medijsku kuću iz Bjelovara i da je postojala novinarska akreditacija. Dodao je da 

će na sljedećoj radnoj sjednici dostaviti pisani odgovor za koju medijsku kuću radi gosp. 

Miroslav Jadrić, te ima li važeću novinarsku akreditaciju.  

 

 Vijećnik Nadomir Tadić Šutra je od zamjenika gradonačelnice Slavena Ivića tražio komentar u 

vezi organizacije i obilježavanja Dana grada Knina sv. Ante i kulturnog ljeta u Kninu. 

 

 Zamjenik gradonačelnice Slaven Ivić je rekao da će Grad Knin, kao i svake godine, organizirati          

obilježavanje Dana grada Knina i zaštitnika sv. Ante i to s početkom od 6. lipnja otvaranjem 

Zvonimirovih dana, te u nastavku naveo i druge kulturne i sportske manifestacije koje su 

predviđene programom te pozvao nazočne da poprate planirana događanja.   

 

 

 

 Vijećnik Marko Jelić je privremenog pročelnika Nenada Damjanovića, ujedno zapovjednika 

civilne zaštite pitao što se događa s civilnom zaštitom u Kninu te dodao da bi, ako se ništa ne 

događa, trebalo nešto poduzeti po tom pitanju.  

 

Privremeni pročelnik Nenad Damjanović je rekao da posao 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, da su isti dani na izradu verificiranim tvrtkama, 

ali da  nedostaju određeni elementi jer se čeka procjena stupnja opasnosti od strane HV na 

pojedinim lokacijama grada Knina i da zbog toga programi ne mogu Gradskom vijeću biti 

dostavljeni na usvajanje. 

Vijećnik Marko Jelić je, kao građanin Knina koji je u potencijalnoj opasnosti, izrazio 

nezadovoljstvo jer sustav civilne zaštite ne funkcionira. Dodao je da na loše stanje upozorava već 

nekoliko puta i predložio da se, ako vojska ne želi dati neke svoje ugroze, ide bez tog dijela jer 

postoji potencijalna opasnost od potresa, poplava i požara.  

 
 

              

 

Predsjednik je nazočne pozvao na Svečanu sjednicu Gradskog vijeća koja će se održati dana 

11. lipnja na Kninskoj tvrđavi. Također se vijećnicima zahvalio na prihvaćanju prijedloga vijećnika 

Nadomira Tadića Šutre o odricanju vijećničke naknade za mjesec travanj 2014. godine u korist 

stradalih na poplavljenim područjima u Republici Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji, a koja 

sredstva će u jednakim iznosima biti uplaćena na račune Crvenog križa.  

 

 

Sjednica je  završena u 12.40 sati.   

 

 

 

 

     ZAPISNIK VODILA                      PREDSJEDNIK 

        Tatjana Plavčić                 Marinko Tokmakčija 
 


