
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE 

KLASA: 021-05/16-01/3 

URBROJ: 2182/10-01-16-2 

Knin, 26. travnja 2016. godine  

 

 

Z A P I S N I K  

s 26. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina 
 

 

 

 Sjednica je održana 26. travnja 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.  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. Ana Šimić Sunko,  

11. Vedrana Požar, 

12. Nadomir Tadić-Šutra, 

13. Marinko Tokmakčija,  

14. Ivan Uzun, 

15. Ratko Vujnović.

 

Na sjednici nisu bila nazočna 2 vijećnika i to:  Mirko Antunović  i Oliver Ojdanić,  koji su 

svoj izostanak opravdali.    

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 25. sjednice Gradskog vijeća nije bilo primjedbi te je isti usvojen većinom 

glasova, 14 „za“ i 1 „suzdržan“ (Majer). 

 

Utvrđivanje dnevnog reda 
 

 

Prijedlog predsjednika za dopunu dnevnog reda s jednom točkom i to: 1. Prijedlog Odluke 

o dodjeli javnih priznanja Grada Knina, koja bi bila točka 28. dnevnog reda,  usvojen je većinom 

glasova, 13 „za“ i 2 „suzdržana“ (Požar i Majer). 
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Predsjednik je dopunjeni dnevni red dao na glasovanje i konstatirao da je većinom glasova,  

13 „za“ i 2 „suzdržana“ (Požar i Majer), usvojen sljedeći: 
 

 

 

D N E V N I      R E D 

 

1. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 

gradu Kninu za 2015. godinu 

(Izvjestitelj: pročelnik Nenad Damjanović) 

2. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u gradu Kninu za 

2015. godinu 

(Izvjestitelj: pročelnik Nenad Damjanović) 

3. Izvješće o izvršenju Programa socijalnih davanja na području grada Knina za 2015. god. 

 (Izvjestiteljica: pročelnica Sanja Lozančić) 

4. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području grada Knina s 

financijskim planom za 2015. godinu 

 (Izvjestiteljica: pročelnica Sanja Lozančić) 

5. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području grada Knina za 2015.  

 (Izvjestiteljica: pročelnica Sanja Lozančić) 

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

području grada Knina za 2015. godinu 

 (Izvjestiteljica: pročelnica Sanja Lozančić) 

7.    Izvješće o izvršenim preraspodjelama proračuna Grada Knina za 2015. godinu 

 (Izvjestiteljica: pročelnica Danijela Merša) 

8.    Izvješće o izvršenju proračuna Grada Knina za 2015. godinu 

 (Izvjestiteljica: pročelnica Danijela Merša) 

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

       u  2015. godini 

 (Izvjestiteljica: pročelnica Danijela Merša) 

10.    Izvješće o danim jamstvima i izdacima po jamstvima Grada Knina u 2015. godini 

 (Izvjestiteljica: pročelnica Danijela Merša) 

11.    Izvješće o trošenju sredstava proračunske zalihe Grada Knina u 2015. godini 

 (Izvjestiteljica: pročelnica Danijela Merša) 

12. Izvješće o odgojno-obrazovnom radu s financijskim izvješćem Dječjeg vrtića    

 ,,Cvrčak''  Knin za 2015. godinu 

       (Izvjestiteljica: ravnateljica Zdenka Pelikan) 

13.  Izvješće o radu s financijskim izvješćem Kninskog muzeja Knin za 2015. godinu  

       (Izvjestitelj: ravnatelj Zvonimir Jelić) 

14. Izvješće o radu s financijskim izvješćem Pučkog otvorenog učilišta Knin za 2015. godinu 
       (Izvjestitelj: ravnatelj Mato Milanović) 

15.  Izvješće o radu s financijskim izvješćem Javne vatrogasne postrojbe Grada Knina za  

       2015. godinu 

       (Izvjestitelj: zapovjednik Mladen Jelić) 

16.  Izvješće o radu s financijskim izvješćem Narodne knjižnice Knin za 2015. godinu  

       (Izvjestiteljica: ravnateljica  Kornelija Belak) 

17. Izvješće o radu i financijsko izvješće Vijeća srpske nacionalne manjine Grada   

 Knina za 2015. godinu 

       (Izvjestitelj: predsjednik Vijeća Gojko Rašković) 

18. Izvješće Komunalnog poduzeća d.o.o. o stanju Društva i financijsko izvješće za 2015. g. 

(Izvjestiteljica: direktorica Sanja Bebek) 

19. Izvješće poduzeća Čistoća i zelenilo d.o.o.  o stanju Društva i financijsko izvješće za  

2015. godinu  

(Izvjestitelj: direktor Miroslav Zorić) 
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20. Izvješće o radu i financijsko izvješće poduzeća Upravitelj-Knin d.o.o. za 2015. godinu  

(Izvjestitelj: direktor Ante Čajić) 

21. Izvještaj o radu i financijski izvještaj poduzeća Matica d.o.o. za 2015. godinu 

(Izvjestiteljica: direktorica Ljubica Ukić) 

22. Izvješće o radu i financijsko izvješće Turističke zajednice grada Knina za 2015. godinu 

(Izvjestiteljica: direktorica Matea Lozančić) 

23. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom grada Knina u 2015. godini  
      (Izvjestitelj: pročelnik Nenad Damjanović) 

24. Prijedlog Izmjene Programa socijalnih davanja na području Grada Knina za 2016. g. 

 (Izvjestiteljica: pročelnica Sanja Lozančić) 

25. Prijedlog Izmjena i dopuna proračuna Grada Knina za 2016. godinu - Rebalans  

(Izvjestiteljica: pročelnica Danijela Merša) 

26. Prijedlog Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „Cvrčak“ 

Knin za radnu 2016./2017. godinu 

 (Izvjestiteljica: pročelnica Sanja Lozančić) 

27. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnatelja Kninskog muzeja Knin  

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

28. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Knina 

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

29. Vijećnička pitanja 

 

 

 

 

 

 

Točka 1. 

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja  

komunalne infrastrukture u gradu Kninu za 2015. godinu 

 

Pročelnik Nenad Damjanović je ukratko obrazloživši Izvješće napomenu da je Program  

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u gradu Kninu za 2015. godinu realiziran u 

iznosu od  98,14 % od planiranih 3.744.500,00 kuna.    

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 izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u gradu 

Kninu za 2015. godinu je prihvaćeno većinom glasova, 13 „za“ i 2 „suzdržana“ (Požar i Majer) i 

sastavni je dio Zapisnika. 

 

 

Točka 2. 

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture  

u gradu Kninu za 2015. godinu 

 

Pročelnik Nenad Damjanović je ukratko obrazloživši Izvješće napomenuo da je Program  

održavanja komunalne infrastrukture u gradu Kninu za 2015. godinu realiziran u iznosu od  99 % 

od planiranih 4.172.953,50 kuna. 

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 izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u gradu 

Kninu za 2015. godinu je prihvaćeno većinom glasova, 13 „za“ i 2 „suzdržana“ (Požar i Majer) i 

sastavni je dio Zapisnika. 

 

 



 4 

 

Točka 3. 

Izvješće o izvršenju Programa socijalnih davanja  

na području grada Knina za 2015. godinu 

 

Pročelnica Sanja Lozančić je ukratko obrazloživši Izvješće rekla da je za realizaciju 

Programa socijalnih davanja na području grada Knina za 2015. godinu ukupno bilo planirano 

1.503.000,00 kuna, a da je realizirano 1.202.350,00 kuna odnosno 80 % te je predložila usvajanje 

istog. 

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 izvršenju Programa socijalnih davanja na području grada Knina za 2015. godinu 

je prihvaćeno većinom glasova, 14 „za“ i 1 „suzdržan“ (Majer) i sastavni je dio Zapisnika 

 

 

Točka 4. 

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi  

na području grada Knina s financijskim planom za 2015. godinu 

 

Pročelnica Sanja Lozančić je ukratko obrazloživši Izvješće rekla da je za realizaciju 

Programa javnih potreba u kulturi na području grada Knina za 2015. godinu bilo planirano 

661.000,00 kuna i da je realizirano 465.708,05 kuna odnosno 70,46 % te je predložila usvajanje 

istog. 

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 izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području grada Knina s 

financijskim planom za 2015. godinu je prihvaćeno većinom glasova, 13 „za“ i 2 „suzdržana“ 

(Požar i Majer) i sastavni je dio Zapisnika. 

 

 

Točka 5. 

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu  

na području grada Knina za 2015. godinu 

 

Pročelnica Sanja Lozančić je ukratko obrazloživši Izvješće rekla da je za realizaciju 

Programa javnih potreba u sportu na području grada Knina za 2015. godinu bilo planirano 

432.000,00 kuna, a da je realizirano 280.146,00 kuna odnosno 64,85 % te je predložila usvajanje 

istog. 

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 izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području grada Knina za 2015. 

godinu je prihvaćeno većinom glasova, 13 „za“, 1 „protiv“ (Požar) i 1 „suzdržan“ (Majer) i 

sastavni je dio Zapisnika. 

 

Točka 6. 

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u financiranju udruga  

civilnog društva na području grada Knina za 2015. godinu 

 

Pročelnica Sanja Lozančić je ukratko obrazloživši Izvješće rekla da je za realizaciju 

Programa javnih potreba u financiranju udruga civilnog društva na području grada Knina za 2015. 

godinu bilo planirano 491.000,00 kuna, a da je realizirano 418.500,00 kuna odnosno 85,23 % te je 

predložila usvajanje istog. 

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

području grada Knina za 2015. godinu je prihvaćeno većinom glasova, 13 „za“, 1 „protiv“ (Požar)  

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

 

 

Točka 7. 

Izvješće o izvršenim preraspodjelama Proračuna Grada Knina za 2015. godinu 

 

Pročelnica Danijela Merša je izvijestila da sukladno Zakonu o proračunu gradonačelnik ima 

pravo preraspodjele sredstava na proračunskim stavkama kod proračunskih korisnika ili između 

istih do najviše 5% proračunske stavke rashoda i izdataka te da je dužan o izvršenim 

preraspodjelama izvijestiti Gradsko vijeće, što je i učinjeno u predmetnom Izvješću. 

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 izvršenim preraspodjelama Proračuna Grada Knina za 2015. godinu je 

prihvaćeno većinom glasova, 13 „za“, 1 „protiv“ (Majer)  i 1 „suzdržan“ (Požar) i sastavni je dio 

Zapisnika. 

 

Točka 8. 

Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Knina za 2015. godinu 

 

Pročelnica Danijela Merša je izvijestila da su u 2015. godini ostvareni prihodi i primici u 

iznosu od 35.318.331,84 kuna, rashodi i izdaci u iznosu od 39.286.290,77 kuna te da je ostvaren 

manjak prohoda i primitaka u iznosu od 3.967.958,93 kuna.U nastavku je pročelnica po stavkama 

pojasnila ostvarene prihode te na što su se odnosili rashodi i izdaci po upravnim tijelima 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 izvršenju Proračuna Grada Knina za 2015. godinu je prihvaćeno većinom 

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

 

 

Točka 9. 

Izvješće o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala  

Grada Knina u 2015. godini 

 

Pročelnica Danijela Merša je izvijestila vijećnike da u 2015. godini Grad Knin nije davao 

jamstva niti je imao izdataka po navedenom osnovu.  

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 danim jamstvima i izdacima po jamstvima Grada Knina za 2015. godinu je 

prihvaćeno jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika. 

 

 

Točka 10. 

Izvješće o danim jamstvima i izdacima po jamstvima Grada Knina u 2015. godini 

 

Pročelnica Danijela Merša je izvijestila vijećnike da se u 2015. godini Grad Knin nije 

zaduživao na domaćem i stranom tržištu novca i nekretnina. 

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 zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala Grada Knina u 2015. 

godini je prihvaćeno jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika. 
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Točka 11. 

Izvješće o trošenju sredstava proračunske zalihe Grada Knina u 2015. godini 

 

Pročelnica Danijela Merša je izvijestila vijećnike da se u 2015. godini nisu trošila sredstava 

proračunske zalihe 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 trošenju sredstava proračunske zalihe Grada Knina u 2015. godini je prihvaćeno 

jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika. 

 

 

Točka 12. 

Izvješće o odgojno-obrazovnom radu s financijskim izvješćem  

Dječjeg vrtića ,,Cvrčak'' Knin za 2015. godinu 

 

Ravnateljica vrtića Zdenka Pelikan se u svome izvješću ukratko osvrnula na kontinuirani 

rad ustanove i područnih odjela po verificiranim programima, broj djece koja su boravila u vrtiću i 

djelatnike koji skrbe o njima. U financijskom dijelu izvješća pojasnila je ostvarene prihode i 

rashode za 2015. godinu. 

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 odgojno-obrazovnom radu s financijskim izvješćem Dječjeg vrtića ,,Cvrčak'' 

Knin za 2015. godinu je prihvaćeno jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika. 

 

 

Točka 13. 

Izvješće o radu s financijskim izvješćem Kninskog muzeja Knin za 2015. godinu 

 

Ravnatelj muzeja Zvonimir Jelić se u svome izvješću ukratko osvrnuo na rad muzeja 

tijekom 2015. godine te  je izvijestio o prihodima i rashodima Kninskog muzeja. 

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 s financijskim izvješćem Kninskog muzeja Knin za 2015. godinu je 

prihvaćeno jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika. 

 

 

Točka 14. 

Izvješće o radu s financijskim izvješćem Pučkog otvorenog učilišta Knin za 2015. godinu 

 

Ravnatelj POU Mato Milanović se u svome izlaganju osvrnuo na obrazovne programe i 

projekte koji su se odvijali tijekom  2015. godine te je ukratko pojasnio financijski dio izvješća. 

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 s financijskim izvješćem Pučkog otvorenog učilišta Knin za 2015. godinu je 

prihvaćeno većinom glasova 14 „za“ i 1 „suzdržan“ (Majer) i sastavni je dio Zapisnika. 
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Točka 15. 

Izvješće o radu s financijskim izvješćem Javne vatrogasne postrojbe  

Grada Knina za 2015. godinu 

 

Zapovjednik JVP Mladen Jelić se u svome izlaganju ukratko osvrnuo na obavljene 

intervencije Vatrogasne postrojbe tijekom 2015. godine te je ukratko pojasnio financijski dio 

izvješća.  

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 s financijskim izvješćem Javne vatrogasne postrojbe Grada Knina za 2015. 

 godinu je prihvaćeno jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika. 

 

 

Točka 16. 

Izvješće o radu s financijskim izvješćem Narodne knjižnice Knin za 2015. godinu 

 

Ravnateljica knjižnice Kornelija Belak je ukratko obrazložila izvješće osvrnuvši se na 

djelatnost knjižnice, knjižni fond i na ostale aktivnosti koje su obavljali djelatnici knjižnice te je 

ukratko pojasnila financijski dio izvješća.  

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 s financijskim izvješćem Narodne knjižnice Knin za 2015. godinu je 

prihvaćeno jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika. 

 

 

Točka 17. 

Izvješće o radu i financijsko izvješće Vijeća srpske nacionalne manjine  

Grada Knina za 2015. godinu 

 

 Predsjednik VSNM Gojko Rašković je ukratko pojasnio financijski dio izvješća Vijeća u 

2015. 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 o radu s financijskim izvješćem Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Knina za 

2015. godinu je prihvaćeno jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika. 

 

 

Točka 18. 

Izvješće Komunalnog poduzeća d.o.o. o stanju Društva i  

financijsko izvješće za 2015. godinu 

 

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

se odvijali tijekom 2015. godine te se osvrnula na kontinuirani rad i aktivnosti ustanove. U 

izlaganju financijskog dijela izvješća ukratko je izvijestila o prihodima i rashodima društva u 2015. 

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 Komunalnog poduzeća d.o.o. o stanju društva i financijsko izvješće za 2015. 

godinu je prihvaćeno većinom glasova, 14 „za“ i 1 „suzdržan“ (Majer) i sastavni je dio Zapisnika 

 

 

Predsjednik je odredio stanku kako bi Odbor za Statut, Poslovnik razmotrio i raspravio o 

točki  28. dnevnog reda.  

Sjednica je nastavljena u 18.30 sati. 
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Točka 19. 

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

i financijsko izvješće za 2015. godinu 

 

Direktor Miroslav Zorić se u svome izlaganju osvrnuo na djelatnosti i projekte koji su se 

odvijali tijekom 2015. godine te je u izlaganju financijskog dijela izvješća ukratko izvijestio o 

prihodima i rashodima društva u 2015. 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 2015. 

godinu je prihvaćeno većinom glasova, 13 „za“ i 2 „suzdržana“ (Požar i Majer) i sastavni je dio 

Zapisnika. 

 

Točka 20. 

Izvješće o radu i financijsko izvješće društva Upravitelj-Knin d.o.o. za 2015. godinu 

 

Direktora Ante Čajić se ukratko osvrnuo na rad društva te na financijski dio izvješća za 

2015. godinu. 

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 poduzeća Upravitelj-Knin d.o.o za 2015. godinu je 

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

 

 

Točka 21. 

Izvješće o radu i financijsko izvješće društva Matica d.o.o. za 2015. godinu 

 

Direktorica Ljubica Ukić ukratko se osvrnula na rad društva te na financijski dio izvješća 

za 2015. godinu.  

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 poduzeća Matica d.o.o. za 2015. godinu je prihvaćeno 

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

 

 

Točka 22. 

Izvješće o radu i financijsko izvješće Turističke zajednice grada Knina za 2015. godinu 

 

Direktorica Matea Lozančić je u svome izlaganju je ukratko pojasnila pojedine financijske  

stavke izvješća te navela projekte 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 2015. godinu je 

prihvaćeno većinom glasova, 14 „za“ i 1 „suzdržan“ (Majer) i sastavni je dio Zapisnika 

 

 

Točka 23. 

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom grada Knina u 2015. godini 

 

Pročelnik Nenad Damjanović je ukratko pojasnio provedbu Plana i mjera za smanjivanje i 

zbrinjavanje nastanka otpada na području grada Knina tijekom 2015. godine. 

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.  
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Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Knina u 2015. godini je prihvaćeno 

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

 

 

Točka 24. 

Prijedlog Izmjene Programa socijalnih davanja na području grada Knina za 2016. godinu 

 

Pročelnica Sanja Lozančić je pojasnila predloženu izmjenu Programa te dodala da se 

slijedom toga povećao i dosadašnji ukupni iznos sredstava predviđen ovim Programom s 

1.379.000,00 kuna na 1.427.000,00 kuna. 

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.  

Prijedlog je prihvaćen te je Izmjena Programa socijalnih davanja na području grada Knina 

za 2016. godinu je prihvaćena većinom glasova, 14 „za“ i 1 „suzdržan“ (Majer) i sastavni je dio 

Zapisnika. 

 

Točka 25. 

Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Knina za 2016. godinu - Rebalans 

 

Pročelnica Danijela Merša je rekla da se razlozi izmjene proračuna odnose na pokriće 

ostvarenog manjka u 2015. godini, usklađenje proračunskih korisnika u odnosu na planirano te 

zbog nedobivenih pomoći iz državnog proračuna. U nastavku je detaljno pojasnila stavke koje se 

mijenjaju ovim rebalansom. 

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.  

Prijedlog je prihvaćen te su Izmjene i dopune Proračuna Grada Knina za 2016. godinu – 

Rebalans, usvojene većinom glasova, 13 „za“, 1 „protiv“ (Majer) i 1 „suzdržan“ (Požar) i sastavni 

su dio Zapisnika. 

   

 

Točka 26. 

Prijedlog Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece  

u Dječji vrtić „Cvrčak“ Knin za radnu 2016./2017. godinu 

 

Pročelnica Sanja Lozančić je navela pravni temelj za donošenje odluke te pojasnila kriterije 

o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić “Cvrčak“ Knin za radnu 2016./2017. 

godinu. 

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 načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji 

vrtić “Cvrčak“ Knin za radnu 2016./2017. godinu donesena jednoglasno i sastavni je dio 

Zapisnika. 

 

 

Točka 27. 

Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnatelja Kninskog muzeja Knin 

 

Član Odbora za izbor i imenovanja Robert Marić je nazočne upoznao da je Upravno vijeće 

Muzeja raspisalo javni natječaj za ravnatelja muzeja, da je na isti pristigla jedna uredna prijava i to 

Zvonimira Jelića te da je Upravno vijeće, nakon što je utvrdilo da imenovani ispunjava sve uvjete 

tražene u natječaju, dostavilo prijedlog za imenovanje ravnatelja muzeja. Predložio je Vijeću da 

prihvati dostavljeni prijedlog i da se za ravnatelja muzeja, na mandat od 4 godine, imenuje 

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

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

Prijedlog je prihvaćen, te je Rješenje o imenovanju ravnatelja Kninskog muzeja Knin 

doneseno jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika. 

 

 

Točka 28. 

Prijedlozi Odluka o dodjeli  priznanja Grada Knina  

 

Zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika je izvijestio o prijedlozima Odbora za 

priznanja Grada Knina da se u 2016. godini dodijele sljedeća priznanja i to: „Nagrada Grada 

Knina“ – Anti Vrbanu, Jerku Rošinu, Miru Vuci, Čistoći i zelenilu d.o.o. Knin, Graditelju svratišta 

d.o.o. i Marku Iviću  te „Grb Grada Knina“ -  Veselki Grcić, posthumno Slavici Šimić i 

posthumno Zdravku Bužonji.   

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

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

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

glasova, 14 „za“ i 1 „suzdržan“ (Majer) i sastavni je dio Zapisnika. 

. 

 

 

Točka 29. 

Vijećnička pitanja 

 

Vijećničkih pitanja nije bilo. 

 

 

 

 

 

Sjednica je  završena u 19.07 sati.   

 

 

 

 

             ZAPISNIK VODILA                       PREDSJEDNIK 

                 Tatjana Plavčić                                                                 Marinko Tokmakčija 

 

 

 

 


