
 

 

 

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE  

KLASA: 021-05/19-01/9 

URBROJ:2182/10-01-19-2 

Knin, 27. svibnja 2019. godine  

 

 

 

Z A P I S N I K  

s 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina  

 

 

 Sjednica je održana 27. svibnja  2019. godine (ponedjeljak), s početkom u 15.30 sati u 

Gradskoj vijećnici u Kninu.  

 Sjednicu je otvorila i istom predsjedavala Vedrana Požar, predsjednica Gradskog 

vijeća (dalje u tekstu: Predsjednica).  

 Nakon izvršene prozivke, utvrđeno je da su na sjednici nazočni sljedeći vijećnici:  

 

1. Mirko Antunović     9. Robert Marić 

2. Josip Bebek     10. Dragan Miličević  

3. Marjan Blažević     11. Goran Mrnjavac  

4. Marija Ćurić     12. Vedrana Požar  

5. Maja Deronja     13. Marko Sinobad  

6. Veselin Đujić     14. Marko Šešo 

7. Nikolina Grizelj     15. Marinko Tokmakčija  

8. Marina Krvavica        16. Marko Vujasinović  

   

 Predsjednica je utvrdila  da je na sjednici od ukupno 18 nazočno 16 vijećnika, 

vijećnici Davor Ilić i Nenad Tisaj su opravdano odsutni sa sjednice Gradskog vijeća. Nakon 

prozivke konstatirano je da Gradsko vijeće ima kvorum za pravovaljano odlučivanje i 

donošenje odluka.  

 

  

 Utvrđivanje dnevnog reda  

 

 Predsjednica je dala predloženi Dnevni red na glasovanje koji je jednoglasno usvojen i 

glasi:  

 

1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti društvu „Čistoća i zelenilo“ d.o.o. za 

dugoročno zaduživanje putem financijskog leasinga  

(Izvjestiteljica: Danijela Merša, pročelnica) 

2. Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Knina  

(Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za obavljanje poslove 

pročelnice Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti) 



3. Prijedlog ponovljenog Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove Savjeta 

mladih Grada Knina i njihove zamjenike  

(Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za obavljanje poslove 

pročelnice Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti) 

4. Prijedlozi Odluka o dodjeli priznanja Grada Knina za 2019. godinu  

(Izvjestitelj: dr.sc. Marko Jelić, predsjednik Odbora za javna priznanja Grada 

Knina)  

5. Vijećnička pitanja  

 

Točka 1.  

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti društvu „Čistoća i zelenilo“ d.o.o.  

za dugoročno zaduživanje putem leasinga 

 

Danijela Merša, pročelnika je obrazložila prijedlog. Društvo „Čistoća i zelenilo“ d.o.o. 

je 17. svibnja o.g. podnijela zahtjev za davanje suglasnosti za zaduživanje društva za kupnju 

stroja za drobljenje otpadnog materijala. Društvo je u 100% vlasništvu Grada Knina. Ukupan 

iznos koji je potreban za nabavu stroja je 867.257,58 kuna i realizirao bi se putem 

financijskog leazinga kod Erste banke, rok otplate je 48 mjeseci s fiksnom kamatom od 4,5% i 

učešćem u iznosu od 500.00,00 kuna. Sve je provedeno putem javne nabave, i odabrana je 

najpovoljnija ponuda i sačinjen Ugovor o financijskom leasingu i aneks ugovora, kojim je 

dogovoreno da isti stupa na snagu po dobivanju suglasnosti od Grada Knina.  

Odbor za Statut, poslovnik i propise i Odbor za proračun i financije nisu imali 

primjedbi.  

Vijećnik Marinko Tokmakčija je konstatirao da Društvo ove godine još nije podnijelo 

izvješće za 2018. godinu. Te nadalje upitao da li je ista kuća daje novac i ista prodaje stroj.  

Pročelnica je odgovorila da Društvo nije u gubitku, nije još podnijelo izvješće. 

Društvo nije dostavilo koje su ponude još stigle, nego su samo dostavili da je provedena javna 

nabava i dostavljena najpovoljnija ponuda.  

Većinom glasova za(15), protiv jedan(1) glas Marija Ćurić i nitko suzdržan, usvojen je 

prijedlog Odluke o davanju suglasnosti društvu „Čistoća i zelenilo“ d.o.o. za dugoročno 

zaduživanje putem leasinga i čini sastavni dio ovog Zapisnika.  

 

 

Točka 2.  

Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Knina  

 

Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za obavljanje poslova pročelnice, je rekla 

da je pravna osnova za donošenje ovog akta Zakon o lokalnoj i područnoj(regionalnoj) 

samoupravi, Zakon o Proračunu i Statut Grada Knina. ZPL®S je propisano da predstavničko 

tijelo odnosno gradsko vijeće donosi Statut, a istim Zakonom je propisano da gradonačelnik 

priprema prijedloge općih akata. Zakonom o proračunu je propisano da pravna osoba u 

većinskom vlasništvu Grada može dugoročno zaduživati samo za investiciju uz suglasnost 

većinskog vlasnika odnosno osnivača. Zbog toga se predlože ovim izmjenama i dopunama 

Statuta da se u članku 33. točkama 29. i 30. iza zareza dodaju riječi: „ako posebnim propisom 

ili Odlukom o izvršenju proračun Grada Knina nije drukčije propisano“.  

 Odbor za Statut, poslovnik i propise nije imao primjedbi.  

 Rasprave nije bilo.  

 Većinom glasova za(15), jedan(1) glas protiv Marija Ćurić  i nitko suzdržan usvojen je 

prijedlog  Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Knina i čini sastavni dio 

ovog Zapisnika.  



 

 

 

Točka 3.  

Prijedlog ponovljenog Javnog poziva za isticanje kandidatura  

za članove Savjeta mladih Grada Knina i njihove zamjenike 

 

 Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za obavljanje poslova pročelnika, je 

obrazložila prijedlog. Gradsko vijeće Grada Knina je donijelo odluku, sukladno Zakonu, o 

pokretanju postupka biranja članova Savjeta mladih i njihovih zamjenika, te da izbor počinje 

objavom javnog poziva za isticanje kandidatura. Javni poziv je bio objavljen 11. travnja 2019. 

godine, a kako u otvorenom roku nije pristigla niti jedna kandidatura potrebno je ponoviti 

javni poziv.    

 Odbor za Statut, poslovnik i propise nije imao primjedbi.  

 Vijećnik Marinko Tokmakčija je konstatirao da u našem gradu rade ozbiljno dvije tri 

stranke, imamo Veleučilište, tko je kriv, oni mladi koji se prijave u stranku idu zbog posla, 

oni koji studiraju odlaze. Moramo ozbiljno shvatiti situaciju s mladima. S njim se složio i 

vijećnik Goran Mrnjavac  i žao mu je što nema mladih. Mladi nemaju interesa i trebale bi se 

stranačke institucije uključiti rekao je gradonačelnik.   

 

 Jednoglasno je usvojen prijedlog ponovljenog Javnog poziva za isticanje kandidature 

za članove Savjeta mladih Grada Knina i njihove zamjenike i čini sastavni dio ovog 

Zapisnika.  

 

Točka 4.  

Prijedlozi Odluka o dodjeli priznanja Grada Knina za 2019. godinu  

 

Gradonačelnik Marko Jelić, kao predsjednik Odbora za javna priznanja Grada Knina 

je obrazložio prijedloge. Rekao je da je Odbor raspisao javni poziv za predlaganje kandidata 

za dodjelu javnih priznanja u travnju 2019. godine, da pravo na podnošenje inicijative za 

dodjelu javnih priznanja uz odgovarajuće obrazloženje imaju građani, udruge građana gradski 

zastupnici, radna tijela, gradonačelnik, ustanove, trgovačka društva vjerske zajednice i druge 

osobe. Krajnji rok za dostavu prijedloga bio je 30. travnja 2019. godine. Javni poziv je bio 

objavljen na web stranici Grada, oglasnoj ploči i drugi prikladan način. Na javni poziv 

pristigle su četiri ponude za priznanje Grada Knina: Gradsko društvo crvenog križa predložilo 

je Zorana Lovrića, Zajednica sportova Grada Knina predložila je dr.sc. Zdravka Marića, 

Vatrogasna zajednica Šibensko-kninske županije predložila je Mladena Jelića i građani Grada 

Knina Dragoljuba Čupkovića. Članovi Odbora su na samoj sjednici predložili Luku Lubinu, 

Akademika Ivana Aralicu, Živka Ognjenovića, Roberta Šistova i Josipa Mijača. Nakon 

razmatranja predloženo je sljedeće:  

- za Grb Grada – Živko Ognjenović, Robert Šistov i Josip Mijač  

- za Plaketu Grada – Zorna Lovrić i Dragoljub Čupković  

- za Nagradu Grada – dr.sc. Zdravko Marić, Mladen Jelić i Luka Lubina  

- za Nagradu za životno djelo – akademik Ivan Aralica.  

Prijedlozi u jednoglasno usvojeni od strane članova Odbora za javna priznanja.  

 

 Odbor za Statut, poslovnik i propise nije imao primjedbi.  

 Vijećnica Marija Ćurić je prokomentirala prijedlog za nagradu Grada Knina koje 

predložilo Savez sportova za aktuelnog ministra financija, koji je obavljao svoj posao, smatra 

da je malo preduhitrena odluka, ali će podržati prijedloge.  



 Jednoglasno su usvojeni prijedlozi Odluke za dodjelu priznanja Grada Knina za2019. 

godinu i čini sastav dio ovog Zapisnika.  

 

 

Točka 5.  

 Vijećnička pitanja  

 

- Vijećnica Marija Ćurić je imala dva pitanja. Prvo se odnosilo na Dan domovinske 

zahvalnosti i da li je netko kontaktirao pjevača Marka Perkovića Thomsona, da pjeva, 

jer on pjeva besplatno, a Grad bi mu trebao osigurati pozornicu, ako da, kakav je 

odgovor, a drugo pitanje se odnosilo na račun Grada Knina koji je ovršen za nekih cca 

milijuniosamstotisuća kuna i tko je ta osoba i tko je obeštećen u ovom slučaju. 

Gradonačelnik je odgovorio da pjevač nije kontaktiran, a na drugo pitanje je 

odgovorio da je upućeno kratko priopćenje na web stranici, a da je osoba koja je 

ovršila nedostupna, predmet je iz 1998. godine, poduzete su sve pravne obveze.   

 

 

 

 

 

Završeno u 16.25 sati.  

 

 

 

ZAPISNIK VODILA       PREDSJEDNICA  

 

 Lidija Ćurko        Vedrana Požar,  

 


