
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE 

KLASA: 021-05/16-01/1 

URBROJ: 2182/10-01-16-2 

Knin, 1. ožujka 2016. godine  

 

 

 

Z A P I S N I K  

s 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina 
 

 

 

 Sjednica je održana 1. ožujka 2016. godine (utorak), s početkom u 10.05 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. Josip Bebek, 

2. Maja Deronja,  

3. Jovanka Ilić, 

4. Jovo Jankelić 

5. Ninoslav Majer 

6. Radojka Manojlović,  

7. Miran Marelja, 

8. Robert Marić, 

 

9. Dragan Matić, 

10. Vedrana Požar, 

11. Ana Šimić Sunko, 

12. Nadomir Tadić-Šutra, 

13. Marinko Tokmakčija, 

14. Ratko Vujnović. 

 

Na sjednici nisu bila nazočna 3 vijećnika i to: Mirko Antunović, Oliver Ojdanić i Ivan 

Uzun, koji su svoj izostanak opravdali.    

Predsjednik je utvrdio da je na sjednici od ukupno 17 nazočno 14 vijećnika te da Vijeće 

ima kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje odluka. 

 

 

Usvajanje zapisnika 
 

Na zapisnik s 23. sjednice Gradskog vijeća nije bilo primjedbi te je isti jednoglasno 

usvojen. 

 

 

Utvrđivanje dnevnog reda 
 

 

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

glasova,  13 „za“ i 1 „suzdržan“ (Majer), usvojen sljedeći: 
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D N E V N I      R E D 

 

1. Prijedlog Odluke o javnim priznanjima Grada Knina 

(Izvjestiteljica: pročelnica Sanja Lozančić) 

2. Prijedlog Rješenja o imenovanju Odbora za javna priznanja Grada Knina 

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

3. Prijedlog Odluke o pravilima za izbor članova Vijeća mjesnih odbora na području 

grada Knina 
(Izvjestiteljica: pročelnica Sanja Lozančić) 

4. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području 

grada Knina 
(Izvjestitelj: zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Knina Nikola Blažević) 

5. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Knina za razdoblje srpanj-prosinac 2015. 

godine 

(Izvjestitelj: zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Knina Nikola Blažević) 

6. Prijedlog Odluke o prihvaćanju prijenosa vlasništva nekretnine u korist Grada Knina  

(Izvjestitelj: pročelnik Nenad Damjanović) 

7. Godišnja analiza stanja u 2015. godini i godišnji plan sustava civilne zaštite na 

području grada Knina za 2016. godinu  

(Izvjestitelj: zamjenik gradonačelnika Slaven Ivić) 

8. Mjere zaštite i spašavanja u nepovoljnim uvjetima 2015./2016. godine na području 

grada Knina  

(Izvjestitelj: zamjenik gradonačelnika Slaven Ivić) 

9. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području grada 

Knina za period 2016.-2019. godinu 

(Izvjestitelj: zamjenik gradonačelnika Slaven Ivić) 

10. Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidatura za izbor članova Savjeta 

mladih Grada Knina 

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

11. Provedba glasovanja i izbor članova/zamjenika članova Savjeta mladih Grada Knina  

(Izvjestitelj: predsjednik Mandatnog povjerenstva Nadomir Tadić-Šutra) 

12. Vijećnička pitanja 

 

 

Predsjednik se osvrnuo na dobiveni pisani odgovor ravnateljice Opće i veteranske bolnice 

„Hrvatski ponos“ dr. Antonele Karačić na postavljeno pitanje vijećnika Ivana Uzuna te je 

apelirao na sve nadležne da pokušaju iznaći rješenje u vezi stambene i svake druge problematike 

građana kako se ne bi nastavilo iseljavanje istih iz grada Knina.  

 

 

 

Točka 1. 

Prijedlog Odluke o javnim priznanjima Grada Knina 

 

Pročelnica Sanja Lozančić je pojasnila pravni temelj za donošenje predložene Odluke i 

navela odredbe koje su promijenjene u odnosu na dosadašnju odluku te je prihvatila primjedbe 

Odbora za Statut, Poslovnik i propise, koje su se odnosile na izmjenu i dopunu članaka 5., 6., 7. i 

8. predložene Odluke. 

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

a da je Odbor za Statut, Poslovnik i propise dao primjedbe, koje su prihvaćene od strane 

predlagatelja te kako nije bilo rasprave prijedlog  je dao na usvajanje. 
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Prijedlog s izmjenama i dopunama je prihvaćen te je Program Odluke o javnim 

priznanjima Grada Knina donesena većinom glasova, 12 „za“, 1 „protiv“ (Majer) i 1 „suzdržan“ 

(Jankelić) i sastavni je dio Zapisnika.   

  

 

 

Točka 2. 

Prijedlog Rješenja o imenovanju Odbora za javna priznanja Grada Knina 

 

Član Odbora za izbor i imenovanje Robert Marić je pojasnio da je Odbor imao primjedbe 

na ranije predloženi i dostavljeni prijedlog Rješenja te da je  Odbor predložio izmjenu na način 

da se u Odbor za javna priznanja Grada Knina imenuju sljedeće osobe: Nikola Blažević za 

predsjednika, za članove Marinko Tokmakčija, Ivan Uzun, Slaven Ivić, Danijela Ognjenović 

Lošić, Josipa Rimac i Tomislav Vrdoljak. 

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

izmijenjeni prijedlog Odbora za izbor i imenovanja te je otvorio raspravu.  

Vijećnica Rada Manojlović je tražila pojašnjenje razloga izmjene prvotno dostavljenog 

prijedloga Rješenja o imenovanju članova Odbora za javna priznanja Grada Knina te pojašnjenje 

u kojem svojstvu su pojedine osobe predložene kao članovi u odnosu na članak 11. prethodno 

usvojene Odluke o javnim priznanjima Grada Knina.  

Zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Knina Nikola Blažević je pojasnio 

da je prvotni prijedlog izmijenjen jer nisu bili usuglašeni stavovi predlagatelja i Odbora za izbor i 

imenovanja te da je sukladno navedenoj odredbi i odluci on predložen kao predsjednik odbora, 

da su Marinko Tokmakčija i Ivan Uzun predloženi kao dva člana iz reda gradskih vijećnika, 

Slaven Ivić i Danijela Ognjenović Lošić iz reda zaposlenika Grada Knina te Josipa Rimac i 

Tomislav Vrdoljak kao predstavnici društvenog i gospodarskog života grada Knina. 

Nakon rasprave predsjednik je prijedlog dao na glasovanje. 

Izmijenjeni prijedlog je prihvaćen te je Rješenje o imenovanju Odbora za javna priznanja 

Grada Knina doneseno većinom glasova, 11 „za“ i 3 „protiv“ (Ilić, Manojlović i Majer) i 

sastavni je dio Zapisnika.   

 

 

Točka 3. 

Prijedlog Odluke o pravilima za izbor članova Vijeća mjesnih odbora  

na području grada Knina 

 

Pročelnica Sanja Lozančić je pojasnila pravni temelj za donošenje predložene Odluke te 

da se istom propisuje aktivno i pasivno biračko pravo, tijelo koje raspisuje izbore za članove 

vijeća mjesnih odbora, održavanje izbora, mandat članova vijeća i nespojivost dužnosti, postupak 

kandidiranja i izbor članova vijeća, tijela za provedbu izbora i provođenja izbora, glasovanje i 

utvrđivanje rezultata glasovanja, troškovi za provođenje izbora, zaštita izbornog prava i 

konstituiranje vijeća. 

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

prijedlog te je isti dao na glasovanje.  

Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o pravilima za izbor članova Vijeća mjesnih odbora 

na području grada Knina donesena većinom glasova, 13 „za“ i 1 „suzdržan“ (Majer) i sastavni je 

dio Zapisnika.   
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Točka 4. 

Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove  

Vijeća mjesnih odbora na području grada Knina 

 

Zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Knina Nikola Blažević je pojasnio 

da se predloženom Odlukom raspisuju izbori za članove Vijeća mjesnih odbora na području 

grada Knina i da se za dan izbora određuje 17. travanj 2016. godine te da su za provođenje izbora 

sredstva osigurana u proračunu Grada Knina. 

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

proračun nemaju primjedbi na prijedlog te je isti dao na glasovanje. 

 

 

 

Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih 

odbora na području grada Knina donesena većinom glasova, 13 „za“ i 1 „suzdržan“ (Majer) i 

sastavni je dio Zapisnika.   

 

 

Točka 5. 

Izvješće o radu gradonačelnika Grada Knina  

za razdoblje srpanj - prosinac 2015. godine 

 

 

Zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Knina Nikola Blažević je rekao da 

je temeljem Statuta Garda Knina dužnost gradonačelnika da dva puta godišnje Gradskom vijeću 

podnese izvješće o svome radu. Naglasio je da je do dana 18. rujna 2015. godine dužnost 

gradonačelnice obnašala gđa.Josipa Rimac, a da on tu dužnost obnaša od dana 19. rujna 2015. 

godine te je u nastavku izlaganja naveo najvažnije aktivnosti koje su obavljali upravni odjeli 

Grada i infrastrukturne projekte koji su se odvijali u razdoblju srpanj-prosinac 2015. godine te se 

posebno osvrnuo na aktivnosti oko obilježavanja 20. obljetnice VRO „Oluja“. 

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

Izvješće te kako nije bilo rasprave isto je dao na glasovanje. 

Izvješće o radu gradonačelnika Grada Knina za razdoblje srpanj - prosinac 2015. godine 

je prihvaćeno većinom glasova, 12 „za“ i 1 „protiv“ (Majer) i 1 „suzdržan“ (Požar) i sastavni je 

dio Zapisnika. 

 

 

Točka 6. 

Prijedlog Odluke o prihvaćanju prijenosa vlasništva nekretnine u korist Grada Knina 

 

Pročelnik Nenad Damjanović je navodeći pravni temelj za donošenje predložene Odluke 

pojasnio da se ista odnosi na prihvaćanje prijenosa vlasništva nekretnine u korist Grada Knina, 

koja je predana od strane Ive Jozinovića, čija vrijednost, temeljem procjene građevinskog i 

poljoprivrednog vještaka i sukladno rješenju Općinskog suda u Šibeniku, iznosi 289.490,75 

kuna.  

 

Nakon izlaganja pročelnika Damjanovića sjednicu je napustila vijećnica Radojka 

Manojlović te je nastavku sjednice nazočilo 13 vijećnika. 

 

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. 
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Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o prihvaćanju prijenosa vlasništva nekretnine u korist 

Grada Knina donesena većinom glasova, 12 „za“ i 1 „suzdržan“ (Majer) i sastavni je dio 

Zapisnika.   

 

 

Točka 7. 

Godišnja analiza stanja u 2015. godini i godišnji plan sustava civilne zaštite na 

području grada Knina za 2016. godinu 

 

Zamjenik gradonačelnika Slaven Ivić je sukladno Zakonu o sustavu zaštite i spašavanja 

naveo koje su to obveze Grada Knina u sustavu zaštite i spašavanja te naglasio da je Grad 

ispunio zakonske obveze u vezi donošenja svih normativnih akata koje reguliraju navedeni 

sustav i da u narednom periodu, kroz provedbene aktivnosti, treba pristupiti unaprjeđenju 

sustava.  

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

dostavljenu Godišnju analizu stanja i godišnji plan  te je isto dao na glasovanje.  

Godišnja analiza stanja u 2015. godini i godišnji plan sustava civilne zaštite na području 

grada Knina za 2016. godinu prihvaćena je jednoglasno i sastavni  je dio Zapisnika.   

 

 

Točka 8. 

Mjere zaštite i spašavanja u nepovoljnim uvjetima 2015./2016. godine  

na području grada Knina 

 

Zamjenik gradonačelnika Slaven Ivić je rekao da se temeljem Procjene ugroženosti 

stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća na području 

grada Knina i sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite razmatra potreba donošenja mjera 

zaštite i spašavanja te da je gradonačelnik Grada Knina, u koordinaciji s DUZS i planom 

aktivnosti te izvršavanja zadaća u provedbi drugih mjera civilne zaštite donio Mjere zaštite i 

spašavanja u nepovoljnim uvjetima za 2015./2016. i da se iste predlažu Vijeću na usvajanje. 

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

dostavljene Mjere.  

Mjere zaštite i spašavanja u nepovoljnim uvjetima 2015./2016. godine na području grada 

Knina prihvaćene su jednoglasno i sastavni  su dio Zapisnika.   

 

 

Točka 9. 

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja  

na području grada Knina za period 2016. - 2019. godinu 

 

Zamjenik gradonačelnika Slaven Ivić je rekao da je temeljem Procjene ugroženosti 

stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Grad 

Knina vidljivo da najveća opasnost prijeti od požara, poplava i potresa te od nesreća izazvanih u 

cestovnom i željezničkom prometu. Dodao je da je cilj ovih Smjernica osiguranje postupne i 

kontinuirane izgradnje sustava zaštite i spašavanja koja će pri tome osigurati najvišu razinu 

zaštite stanovništva i materijalnih dobara na području grada Knina u uvjetima prirodnih i drugih 

katastrofa. 

Na kraju izlaganja zamjenik gradonačelnika Ivić je napomenuo da se na dan 1. ožujka 

obilježava Međunarodni dan civilne zaštite i Dan civilne zaštite u RH te je čestitao svim 

pripadnicima civilne zaštite njihov dan i zaželio im što manje djelovanja i aktivnosti na terenu. 

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

dostavljene Smjernice.  
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Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području grada Knina 

za period 2016. - 2019. godinu prihvaćene su jednoglasno i sastavni  su dio Zapisnika.   

 

 

Točka 10. 

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidatura za izbor  

članova Savjeta mladih Grada Knina 

 

Član Odbora za izbor i imenovanje Robert Marić je nazočne upoznao s Izvješćem o provjeri 

formalnih uvjeta prijavljenih kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Grada Knina te 

utvrđenim kandidaturama za Savjet mladih Grada Knina (8 kandidatura). 

 

Predsjednik je konstatirao da je su vijećnici Izvješće primili na znanje. 

 

 

Točka 11. 

Provedba glasovanja i izbor članova/zamjenika članova Savjeta mladih Grada Knina 

 

Nakon provedenog postupka glasovanja za izbor članova i zamjenika članova Savjeta 

mladih Grada Knina između predloženih osam kandidata,  Mandatno povjerenstvo je, temeljem 

ukupnog broja dobivenih glasova, utvrdilo Rang listu sedam izabranih članova i zamjenika 

članova koji čine Savjet mladih Grada Knina i to:  

1. Lara Šostar / Ivan Ćaćić, 

2. Ivana Mandinić / Lana Maloča, 

3. Barbara Alilović / Ivan Totić, 

4. Andrija Anić-Božić / Dino Barišić, 

5. Petra Komar / Nikola Bošković,  

6. Anamarija Rapo / Filip Lučić,  

7. Antonija Bošnjak / Nino Grabić. 

 

 

Točka 12. 

Vijećnička pitanja 

 

 Na pitanje vijećnika Dragana Matića kada će se asfaltirati Gundulićeva ulica, zamjenik koji 

obnaša dužnost gradonačelnika Grada Knina Nikola Blažević je odgovorio da je problem  

nastao zbog imovinsko-pravnih pitanja te da je potrebno, kako bi se isti riješio, izraditi 

projektnu dokumentaciju, pribaviti građevinsku dozvolu i obaviti izvlaštenje, a da su za isto 

potrebna određena financijska sredstva. 

 

 Na pitanje vijećnika Roberta Marića zašto HV zabranjuje pristup Dinari, koji se odvija 

javnom cestom koja čak prolazi i privatnim parcelama, zamjenik koji obnaša dužnost 

gradonačelnika Grada Knina Nikola Blažević je odgovorio da će kontaktirati MORH kako bi 

se problem riješio, odnosno kako bi građani mogli nesmetano dolaziti do svojih posjeda, a da 

istovremeno vojska može redovito izvršavati svoje obveze. 

 

 

Sjednica je  završena u 11.15 sati.   

 

 

 

             ZAPISNIK VODILA                       PREDSJEDNIK 

                 Tatjana Plavčić                                                                 Marinko Tokmakčija 


