
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE 

KLASA: 021-05/16-01/2 

URBROJ: 2182/10-01-16-2 

Knin, 15. ožujka 2016. godine  

 

 

 

Z A P I S N I K  

s 25. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina 
 

 

 

 Sjednica je održana 15. ožujka 2016. godine (utorak), s početkom u 17.00 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.  Josip Bebek, 

3. Maja Deronja,  

4. Jovanka Ilić, 

5. Jovo Jankelić, 

6. Radojka Manojlović,  

7. Miran Marelja, 

8. Ana Šimić Sunko, 

9. Nadomir Tadić-Šutra, 

10. Marinko Tokmakčija,  

11. Ivan Uzun, 

12. Ratko Vujnović. 

 

Na sjednici nije bio nazočno 5 vijećnika i to: Ninoslav Majer (neopravdano) te Robert 

Marić, Dragan Matić, Oliver Ojdanić i Vedrana Požar,  koji su svoj izostanak opravdali.    

Predsjednik je utvrdio da je na sjednici od ukupno 17 nazočno 12 vijećnika te da Vijeće 

ima kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje odluka. 

 

 

Usvajanje zapisnika 
 

Na zapisnik s 24. sjednice Gradskog vijeća primjedbu je dala vijećnica Rada Manojlović, 

koja se odnosila na točku 6. zapisnika tj. da je imenovana vijećnica sjednicu napustila „nakon“,  

a ne „tijekom“ izlaganja pročelnika Damjanovića, kao što je navedeno u zapisniku.  Primjedba 

vijećnice je prihvaćena te je predsjednik konstatirao da će se izvršiti ispravka, nakon čega je 

zapisnik jednoglasno usvojen. 

 

 

Utvrđivanje dnevnog reda 
 

 

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

glasova,  11 „za“ i 1 „suzdržan“ (Antunović), usvojen sljedeći: 
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D N E V N I      R E D 

 

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

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

2. Vijećnička pitanja 

 

 

 

Pročelnica Sanja Lozančić je pojasnila da je Ured državne uprave u Šibensko-kninskoj 

županiji, u postupku nadzora zakonitosti općih akata donesenih na 24. sjednici Gradskog vijeća 

uočio nepravilnost u postupku donošenja Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih 

odbora Grada Knina  te da je dao pisanu uputu za uklanjanje iste. Dalje je pojasnila da se uočena 

nepravilnost odnosi na to da Odluka o pravilima za izbor članova vijeća mjesnih odbora na 

području grada Knina nije mogla biti pravni temelj za donošenje Odluke o raspisivanju izbora  

jer ista nije bila stupila na snagu te da je navedeni Ured dao uputu da se donese nova Odluka o 

raspisivanju izbora. Na kraju je dodala da je razlog žurnog sazivanja sjednice potreba donošenja 

nove Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Knina i kratkoća roka 

održavanja izbora.  

 

 

 

Točka 1. 

Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove  

Vijeća mjesnih odbora na području grada Knina 

 

Zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Knina Nikola Blažević je se još 

jednom ispričao zbog nastale nepravilnosti u postupku donošenja ranije odluke te predložio 

donošenje nove Odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području 

grada Knina, kojom se za dan izbora određuje 17. travanj 2016. godine. 

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, 11 „za“ i 1 „suzdržan“ (Antunović) 

i sastavni je dio Zapisnika.   

 

 

Točka 2. 

Vijećnička pitanja 

 

Vijećničkih pitanja nije bilo. 

 

 

 

Sjednica je  završena u 17.10 sati.   

 

 

 

             ZAPISNIK VODILA                       PREDSJEDNIK 

                 Tatjana Plavčić                                                                 Marinko Tokmakčija 


