
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE 

KLASA: 021-05/16-01/13 

URBROJ: 2182/10-01-16-2 

Knin, 15. prosinca 2016. godine  

 

 

 

Z A P I S N I K  

s 35. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina 

 

 

 

 Sjednica je održana 15. prosinca 2017. godine (četvrtak), s početkom u 14.30 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. Jovo Jankelić, 

5. Rada Manojlović  

6. Miran Marelja,  

7. Robert Marić,  

8. Dragan Matić, 

9. Oliver Ojdanić  

10. Vedrana Požar, 

11. Katarina Požar, 

12. Nadomir Tadić Šutra 

13. Marinko Tokmakčija,  

14. Ivan Uzun, 

15. Ratko Vujnović.

 

Na sjednici nisu bili nazočni vijećnica Jovanka Ilić i vijećnik Ninoslav Majer.  

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

glasova 14 „za“ i 1 „suzdržan“ (Antunović). 

 

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

predloženim Programom javnih potreba u sportu na području grada Knina za 2017. godinu  

utvrđena prioritetna područja za dodjelu financijskih sredstava za programe i projekte u području 

sporta na lokalnoj razini, koji će se financirati iz Proračuna Grada Knina. Sukladno odredbama  

Poslovnika Gradskog vijeća Grada Knina predložio je amandman kojim je izvršena izmjena točke 

V. predloženog Programa iz razloga što je od strane sportskih udruga, u odnosu na prethodne 

godine došlo do smanjenja korištenja dvorane u Srednjoj školi „Lovre Montija“ odnosno do 

povećanja korištenja male dvorane Zajednice sportova Grada Knina te da je sukladno tome bilo 
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potrebno ukupna planirana sredstva za participaciju troška održavanja sportskih dvorana u iznosu 

od 60.000,00 kuna preraspodijeliti i to za dvoranu u Srednjoj školi „Lovre Montija“ iznos od 

40.000,00 kuna, a za dvoranu Zajednice sportova Grada Knina iznos od 20.000,00 kuna. 

          Amandman na prijedlog Programa javnih potreba u sportu na području grada Knina za 2017. 

godinu je usvojen većinom glasova 14 „za“ i 1 „suzdržan“ (Antunović). 

 

 

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. Prijedlog Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 

gradu Kninu za 2016. godinu 

(Izvjestitelj: službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika Ivica Brčina) 

2. Prijedlog Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u gradu Kninu za 

2016. godinu 

(Izvjestitelj: službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika Ivica Brčina) 

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

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

4. Prijedlog Izmjene Programa javnih potreba u kulturi na području grada Knina s  

financijskim planom za 2016. godinu 

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

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

(Izvjestiteljica: pročelnica Danijela Merša) 

6. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u gradu 

Kninu za 2017. godinu 

(Izvjestitelj: službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika Ivica Brčina) 

7. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u gradu Kninu za 2017. 

godinu 

(Izvjestitelj: službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika Ivica Brčina) 

8. Prijedlog Programa socijalnih davanja na području grada Knina za 2017. godinu 

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

9. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi na području grada Knina za 2017. 

godinu 

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

10. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu na području grada Knina za 2017. 

godinu 

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

11. Prijedlog Programa javnih potreba udruga civilnog društva na području grada Knina 

za 2017. godinu 

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

12. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Knina za 2017. 

godinu za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom 

vijeću Grada Knina 

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

13. Prijedlog Odluke o određivanju nagrade za rad članovima Vijeća srpske nacionalne 

manjine Grada Knina za 2017. godinu 

(Izvjestitelj: zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Knina Nikola Blažević) 
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14. Prijedlog Proračuna Grada Knina za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. 

godinu 

(Izvjestiteljica:  pročelnica Danijela Merša) 

15. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Knina za 2017. godinu  

(Izvjestiteljica: pročelnica Danijela Merša) 

16. Godišnja analiza stanja u 2016. godini i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite 

na području grada Knina za 2017. godinu 

(Izvjestitelj: zamjenik gradonačelnika Slaven Ivić) 

17. Vijećnička pitanja 

 

 

Točka 1. 

Prijedlog Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

u gradu Kninu za 2016. godinu 

 

Službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika Ivica Brčina je rekao da su pojedini 

projekti predviđeni ovim Programom realizirani u većem ili manjem opsegu te je ukratko pojasnio 

predloženu izmjenu. 

 

Tijekom njegovog izlaganja vijećnica Jovanka Ilić je pristupila sjednici te je u nastavku iste 

nazočno bilo 16 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. 

Prijedlog je prihvaćen te je Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture u Gradu Kninu za 2016. godinu donesena većinom glasova, 15 „za“ i 1 „suzdržan“ 

(Antunović)  i sastavni je dio Zapisnika. 

 

 

Točka 2. 

Prijedlog Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture  

u gradu Kninu za 2016. godinu 

 

Službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika Ivica Brčina je rekao da su pojedini 

projekti predviđeni ovim Programom realizirani u većem ili manjem opsegu te je ukratko pojasnio 

predloženu izmjenu. 

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. 

Prijedlog je prihvaćen te je Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture u 

Gradu Kninu za 2016. godinu donesena većinom glasova, 15 „za“ i 1 „suzdržan“ (Antunović)  i 

sastavni je dio Zapisnika. 

 

 

Točka 3. 

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

 

Zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Knina Nikola Blažević je pojasnio 

predloženu izmjenu Programa koja se odnosila na stavku jednokratne pomoći za rođenje djeteta i 

dodao da se slijedom toga povećao i dosadašnji ukupni iznos sredstava predviđen ovim 

Programom. 

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 usvajanje. 

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

za 2016. godinu donesena jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika. 
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Točka 4. 

Prijedlog Izmjene Programa javnih potreba u kulturi na području  

grada Knina s financijskim planom za 2016. godinu 

 

Zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Knina Nikola Blažević je pojasnio 

predloženu izmjenu i povećanje ukupnog iznosa sredstava predviđenog ovim Programom. 

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 usvajanje. 

Prijedlog je prihvaćen te je Izmjena Programa javnih potreba u kulturi na području grada 

Knina s financijskim planom za 2016. godinu donesena većinom glasova, 15 „za“ i 1 „suzdržan“ 

(Antunović)  i sastavni je dio Zapisnika. 

 

 

Točka 5. 

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

 

Pročelnica Danijela Merša je pozivajući se na prethodne četiri točke dnevnog reda pojasnila 

izmjene Proračuna za 2016. godinu, kako u odnosu na prihode tako i u odnosu na rashode.   

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

kako nije bilo rasprave isti je dao na usvajanje.  

Prijedlog je prihvaćen te je Izmjena i dopuna Proračuna Grada Knina za 2016. godinu – 

Rebalans IV, usvojena većinom glasova, 15 „za“ i 1 „protiv“ (Antunović) i sastavni je dio 

Zapisnika. 

 

 

Točka 6. 

Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  

u gradu Kninu za 2017. godinu 

 

Službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika Ivica Brčina je ukratko pojasnio da se 

ovim Programom određuje izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 

grada Knina za 2017. godinu za nerazvrstane ceste, javnu rasvjetu, groblje i odlaganje komunalnog 

otpada te da ukupan iznos sredstava potrebnih za izvršenje ovog Programa iznosi 16.675.000,00 

kuna.  

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 usvajanje. 

Prijedlog je prihvaćen te je Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 

gradu Kninu za 2017. godinu donesen većinom glasova, 15 „za“ i 1 „suzdržan“ (Antunović) i 

sastavni je dio Zapisnika.   

  

 

Točka 7. 

Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u gradu Kninu za 2017. godinu 

 

Službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika Ivica Brčina je ukratko pojasnio da 

ukupan iznos sredstava potreban za izvršenje ovog Programa iznosi 2.965.000,00 kuna i da će se 

ogledati kroz održavanje čistoće zelenih površina, sustava za odvodnju atmosferskih voda i 

fontane, javnoprometnih pješačkih površina, javne rasvjete te održavanje groblja.  

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. 

Prijedlog je prihvaćen te je Program održavanja komunalne infrastrukture u gradu Kninu za 

2017. godinu donesen većinom glasova, 15 „za“ i 1 „suzdržan“ (Antunović) i sastavni je dio 

Zapisnika.   
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Točka 8. 

Prijedlog Programa socijalnih davanja na području grada Knina za 2017. godinu 

 

Zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Knina Nikola Blažević je u svome 

obrazloženju prijedloga naveo da ukupan iznos sredstava potreban za izvršenje ovog Programa 

iznosi 1.243.000,00 kuna i da će se ogledati kroz pomoć za troškove ogrijeva, jednokratne naknade 

i jednokratne pomoći za rođenje djeteta, naknadu za troškove prijevoza, isplate studentskih i 

sportskih stipendija, trošak sufinanciranja asistenta u nastavi, naknadu za  troškove stanovanja te 

podmirenje dijela troškova boravka djece u Dječjem vrtiću “Cvrčak”. 

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. 

Prijedlog je prihvaćen te je Program socijalnih davanja na području grada Knina za 2017. 

godinu donesen jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika.   

   

 

Točka 9. 

Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi na području grada Knina za 2017. godinu 

 

Zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Knina Nikola Blažević je u svome 

obrazloženju prijedloga naveo da ukupan iznos sredstava potreban za izvršenje ovog Programa 

iznosi 375.000,00 kuna i da će se ogledati kroz djelatnost i poslove ustanova, udruga i drugih 

organizacija iz kulture, kroz akcije i manifestacije u kulturi koje doprinose razvitku i promicanju 

kulturnog života Grada Knina te obilježavanje državnih i vjerskih blagdana.  

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. 

Prijedlog je prihvaćen te je Program javnih potreba u kulturi na području grada Knina za 

2017. godinu donesen većinom glasova, 15 „za“ i 1 „suzdržan“ (Antunović)  i sastavni je dio 

Zapisnika. 

 

Točka 10. 

Prijedlog Programa javnih potreba u sportu na području grada Knina za 2017. godinu 

 

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

ukupan iznos sredstava potreban za izvršenje ovog Programa iznosi 380.000,00 kuna te je ukratko 

naveo sportske djelatnosti od lokalnog značaja koje će se sufinancirati iz Proračuna Grada Knina. 

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. 

Prijedlog s amandmanom je prihvaćen te je Program javnih potreba u sportu na području 

grada Knina za 2017. godinu donesen većinom glasova, 15 „za“ i 1 „suzdržan“ (Antunović)  i 

sastavni je dio Zapisnika. 

 

 

Točka 11. 

Prijedlog Programa javnih potreba udruga civilnog društva  

na području grada Knina za 2017. godinu 

 

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

Grad, s ukupnim iznosom od 415.000,00 kuna financirati rad udruga civilnog društva koje svojim 

programskim aktivnostima pokrivaju specifične oblasti društvenog djelovanja i time doprinose 

ukupnom razvoju i podizanju kvalitete života na području grada Knina i to udruge civilnog društva 

čiji je rad reguliran posebnim zakonom, braniteljske udruge i udruge civilnog društva neprofitnog 

karaktera iz raznih oblasti djelovanja. Dodao je da će se raspored sredstava udrugama od interesa 

za grad Knin utvrditi zaključkom, na prijedlog nadležnog stručnog Povjerenstva, početkom 2017. 

godine. 
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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 usvajanje. 

Prijedlog je prihvaćen te je Program javnih potreba u financiranju udruga civilnog društva 

na području Grada Knina za 2017. godinu donesen većinom glasova, 15 „za“ i 1 „suzdržan“ 

(Antunović) i sastavni je dio Zapisnika. 

 

 

Točka 12. 

Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Knina  

za 2017. godinu za redovito godišnje financiranje političkih stranaka  

zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Knina 

 

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

pravni temelj za donošenje predložene Odluke Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne 

promidžbe te dodao da je za provedbu iste u Proračunu za 2017. godinu potrebno osigurati 

sredstva u ukupnom iznosu od 17.299,46 kuna. 

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 usvajanje. 

Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Knina za 

2017. godinu za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću 

Grada Knina donesena većinom glasova, 15 „za“ i 1 „suzdržan“ (Antunović) i sastavni je dio 

Zapisnika. 

 

Točka 13. 

Prijedlog Odluke o određivanju nagrade za rad članovima  

Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Knina za 2017. godinu 

 

Zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Knina Nikola Blažević je pojasnio 

pravni temelj za donošenje predložene Odluke te je dodao da je za provedbu iste u Proračunu za 

2017. godinu potrebno osigurati sredstva u ukupnom iznosu od 49.436,56 kuna. 

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 usvajanje. 

Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o određivanju nagrade za rad članovima Vijeća srpske 

nacionalne manjine Grada Knina za 2017. godinu donesena većinom glasova, 15 „za“ i 1 

„suzdržan“ (Antunović) i sastavni je dio Zapisnika. 

 

 

Nakon desetominutne stanke sjednica je nastavljena u 15.40. 

 

 

 

Točka 14. 

Prijedlog Proračuna Grada Knina za 2017. godinu  

 

Pročelnica Danijela Merša je navela da su u Proračunu za 2017. godinu ukupni rashodi i 

izdaci planirani u iznosu od 61.309.897,00 kuna, a ukupni prihodi i primici u iznosu od 

67.309.897,00 kuna te da će višak prihoda u iznosu od 6.000.000,00 kuna iskoristiti za pokriće 

prenesenog manjka prihoda iz prethodnih godina. U nastavku je detaljnije pojasnila pojedine 

stavke predloženog proračuna, kako za upravna tijela tako i za ustanove Grada.  

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

kako nije bilo rasprave isti je dao na usvajanje.  

Prijedlog je prihvaćen te je Proračun Grada Knina za 2017. godinu donesen većinom 

glasova, 15 „za“ i 1 „protiv“ (Antunović) i sastavni je dio Zapisnika. 
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Točka 15. 

Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Knina za 2017. godinu 

 

 Pročelnica Danijela Merša je rekla da se ovom predloženom Odlukom uređuje struktura 

prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračuna, izvršenje proračuna, opseg zaduživanja i 

jamstva Grada, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika 

proračunskih sredstava, kazne za neispunjavanje obveza i druga pitanja vezana za izvršenje 

proračuna. 

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 usvajanje. 

Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o izvršenju Proračuna Grada Knina za 2017. godinu 

donesena većinom glasova, 15 „za“ i 1 „suzdržan“ (Antunović) i sastavni je dio Zapisnika. 

 

 

Točka 16. 

Godišnja analiza stanja u 2016. godini i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na 

području grada Knina za 2017. godinu 

 

Zamjenik gradonačelnika ujedno i načelnik Stožera civilne zaštite Slaven Ivić je naveo  

pravni temelj za donošenje Analize i godišnjeg plana i pojasnio obvezu Grada Knina, kao jedinice 

lokalne samouprave, da uređuje sustav i djelovanje civilne zaštite,  osposobljavanje za potrebe 

sustava civilne zaštite, financiranje i druga pitanja važna za sustav civilne zaštite. U nastavku je 

naveo aktivnosti koje su provedene tijekom 2016. godine i obveze koje je potrebno poduzeti u 

2017. godini. 

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

Godišnju analizu i plan  te kako nije bilo rasprave istu je dao na usvajanje. 

Godišnja analiza stanja u 2016. godini i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na 

području grada Knina za 2017. godinu usvojena je većinom glasova, 15 „za“ i 1 „suzdržan“ 

(Antunović) i sastavni je dio Zapisnika. 

 

 

Točka 17. 

Vijećnička pitanja 

 

Vijećničkih pitanja nije bilo. 

 

 

 

 

  

Sjednica je završena u 16.00 sati.  

 

 

 

             ZAPISNIK VODILA                       PREDSJEDNIK 

                 Tatjana Plavčić                                                                 Marinko Tokmakčija 

 

 

 

 

 


