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GRADSKO VIJEĆE  

KLASA: 021-05/20-01/3 

URBROJ:2182/10-01-20-2 

Knin, 27. siječnja 2020. godine  

 

 

Z A P I S N I K  

s 30. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina  

(Audio i video snimanje) 

 

 Sjednica je održana 27. siječnja 2020. 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). Sjednica se snima.  

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

 

1. Mirko Antunović     10. Goran Mrnjavac     

2. Marjan Blažević     11. Vedrana Požar 

3. Marija Ćurić      12. Marko Sinobad  

4. Maja Deronja     13. Marko Šešo  

5. Veselin Đujić                14. Nenad Tisaj   

6. Nikolina Grizelj     15. Marinko Tokmakčija    

7. Davor Ilić        16. Marko Vujasinović    

8. Robert Marić       

9. Dragan Miličević        

            

 Predsjednica je utvrdila  da je na sjednici od ukupno 18 vijećnika Gradskog vijeća 

nazočno 16 vijećnika, vijećnici Marina Krvavica i Josip Bebek opravdano odsutni, te je 

konstatirano da Gradsko vijeće ima kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje odluka.  

 

 Utvrđivanje dnevnog reda  

 

 Predsjednica je dala predloženi Dnevni red s dopunom dnevnog reda dala na 

glasovanje te je je jednoglasno usvojen i glasi:  

 

1. Prijedlog Rješenja o razrješenju ravnatelja Kninskog muzeja Knin 

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

 poslova pročelnika Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i 

društvene djelatnosti)    

2. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnatelja Kninskog muzeja Knin 

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

             poslova pročelnika Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i     

             društvene djelatnosti)   
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3. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja 

Grada Knina 

            (Izvjestitelj: Ivica Brčina, službenik ovlašten za privremeno obavljanje poslova   

                                pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne,   

                                imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša)    

4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za nabavu lož ulja za potrebe Dječjeg 

vrtića CVRČAK Knin za 2020. godinu 

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

                         poslova pročelnika Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i      

                         društvene djelatnosti)     

5. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Knina za 2020. godinu 

 (Izvjestiteljica: Kristina Perić, zamjenica gradonačelnika Grada Knina) 

6. Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima 

(Izvjestitelj: Ivica Brčina, službenik ovlašten za privremeno obavljanje poslova   

                    pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne,           

                    imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša)      

7. Vijećnička pitanja 

8.  

  

Točka 1.  

Prijedlog Rješenja o razrješenju ravnatelj Kninskog muzeja Knin  

 

Izvjestiteljica Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za obavljanje poslova 

pročelnika obrazložila je prijedlog. Zvonimir Jelić izabran je za ravnatelja Kninskog muzeja u 

travnju 2016. godine. Pisanim putem ravnatelj Zvonimir Jelić izvijestio je  Upravno vijeće 

Kninskog muzeja da 1. veljače 2020. godine puni 65 godina starosti i preko 40 godina radnog 

staža kada mu po sili zakona prestaje radni odnos zbog odlaska u starosnu mirovinu, te je 

predložio Upravnom vijeću pokretanje postupka za izbor i imenovanje novog ravnatelja. 

Sukladno čl. 44. st. 2. točka 2. Zakona o ustanovama propisano je da „ako nastanu takvi 

razlozi koji po posebnim propisima ili općim propisima o radu dovode do prestanka radnog 

odnosa“ ravnatelj ustanove će biti razriješen prije isteka vremena na koje je imenovan. 

Upravno vijeće je Kninskog muzeja je prihvatilo prijedlog ravnatelja, te je predloženo uputilo 

Gradskom vijeću na donošenje.  

Odbor za izbor i imenovanja nije imao primjedbi.  

 Vijećnik Robert Marić se zahvalio ravnatelju na dosadašnjem radu.  

 Jednoglasno (16) je prihvaćen prijedlog Rješenja o razrješenju ravnatelja Kninskog 

muzeja Knin i čini sastavni dio ovog Zapisnika.  

 

Točka 2.  

Rješenje o imenovanju ravnatelja Kninskog muzeja Knin  

 

Izvjestiteljica Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za obavljanje poslova 

pročelnika obrazložila je prijedlog. Upravno vijeće Kninskog muzeja je donijelo Odluku o 

raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Kninskog muzeja Knin i raspisalo 

javni natječaj, a sve po prijedlog dosadašnjeg ravnatelja, obzirom da on 1. veljače 2020. 

godine puni 65 godina života i ima više od 40 godina radnog staža te mu po sili zakona 

prestaje radni odnos, a time i dužnost ravnatelja. Javni natječaj je objavljen 2. prosinca 2019. 

godine, u kojemu je propisano, sukladno čl. 26. st. 11. Zakona o muzejima da za ravnatelja 

Muzeja može biti izabrana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete: završen diplomski 

sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički 
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diplomski stručni studij ili s njom izjednačene studije, najmanje pet godina rada u muzeju ili 

najmanje 10 godina rada u kulturi, znanosti ili obrazovanju, da se osoba odlikuje stručnim 

radom i organizacijskim sposobnostima, da predloži četverogodišnji program rada i da 

ispunjava druge navedene uvjete, propisane statutom, te se ravnatelj imenuje na razdoblje od 

4 godine. U postupku je utvrđeno da je na natječaj pristigla jedna pravodobna i potpuna 

prijava, i to doc.dr.sc. Zlatka Ćesića iz Splita, za kojeg je Upravno vijeće Kninskog muzeja 

utvrdilo da u potpunosti ispunjava uvjete natječaja te predložilo Gradskom vijeću Grada 

Knina da se za ravnatelja imenuje doc.dr.sc. Zlatko Ćesić.  

Odbor za izbor i imenovanja nije imao primjedbi.  

Vijećnik Nenad Tisaj je predložio da se ova točka povuče i da se za nju ne glasa. 

Obzirom da nove izmjene Statuta Kninskog muzeja u listopadu 2019. godine nisu usvojene, 

smatra da kandidat ne ispunjava uvjete jer po njemu, na snazi je stari Statut Kninskog muzeja. 

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

natječaj raspisan sukladno Zakonu o muzejima, a zašto nije usklađen Statut to treba s vidjeti s 

ravnateljem i Upravnim vijećem. Replicirao je vijećnik Tisaj i upitao da li se može reći koji je 

važeći ili nevažeći Statut.   

Gradonačelnik  je rekao da je odgovornost na ravnatelju da se podnese usklađenje sa 

Zakonom, ali tek je Grad primijetio da se nije usklađeno i pokrenuo inicijativu.  

 Većinom glasova za (9), nitko protiv i sedam glasova suzdržanih (7) Marinko 

Tokmakčija, Nenad Tisaj, Robert Marić, Maja Deronja, Nikolina Grizelj, Marko Šešo i Goran 

Mrnjavac, usvojen je prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja Kninskog muzeja Knin i čini 

sastavni dio ovog Zapisnika.  

 

Točka 3.  

Prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja 

Grada Knina  

Ivica Brčina, služenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika obrazložio je 

prijedlog. Pravna osnovan za donošenje je Zakon o prostornom uređenju.  Izmjene i dopune 

obuhvatile su sljedeće: redefiniranje gospodarske zone Oćestovo, utvrđivanje lokacije za 

izgradnju pješačko-biciklističkog mostova preko Butižnice i Krke, utvrđivanje trase za 

izgradnju kosog dizala prema Tvrđavi, utvrđivanje trase za izgradnju zip-line sa Tvrđave 

preko rijeke Krke, utvrđivanje lokacije za izgradnju mostova preko rijeke Butižnice, 

prenamjena pojedinih čestica poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu, utvrđivanje 

lokacije za izgradnju novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Golubiću, usklađenje sa 

zakonskom regulativom iz područja prostornog planiranja, usklađenje s dokumentima 

prostornog uređenja šireg područja i otklanjanje eventualnih nepreciznosti ili međusobnih 

neusklađenosti tekstualnog i grafičkog dijela plana. Za ove III. Izmjene i dopune proveden je 

postupak Strateške procjene utjecaja na okoliš i postupak Glavne ocjene prihvatljivosti za 

ekološku mrežu nakon čega je od Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove 

Šibensko-kninske županije pribavljeno mišljenje o prihvatljivosti za okoliš i ekološku mrežu. 

Pribavljeno je pozitivno mišljenje Zavoda za prostorno uređenje Šibensko-kninske županije o 

usklađenosti ovog plana s Prostornim planom Šibensko-kninske županije. Nakon svog  

izlaganja, pozvao je gosp. Zvonimira Kufrina, predstavnika tvrtke Urbing koja je izradila III. 

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Knina da ih grafički prikaže vijećnicima.  

Gosp. Kufrina je detaljno opisao izradu Prostornog plana odnosno izmjene i dopune.  

Odbor za Statut, Poslovnik i propise nije imao primjedbi. 

Vijećnik Mariko Tokmakčija je upitao za zonu Oćestovo, što je obveza Grada, što se 

planira u budućnosti.  Zatražio je da se javno objave koje su to privatne čestice postale 

građevinsko zemljište. Upitao je za vjetroelektrane na Ljubču, da li je mudro ići sa tolikim 

vjetroelektranama, jer ima neka saznanja da one nisu baš tako bezazlene.  
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Gradonačelnik dr.sc. Makro Jelić je odgovorio da je obveza Grada za zonu Oćestovo dovesti 

infrastrukturu, a vjetroelektrane posjeduju građevinsku dozvolu koja je izdana davno. 

Prostorni plan je javni dokumenta koji je bio na javnoj raspravi. 

 Jednoglasno je usvojena Odluka o donošenju izmjena i dopuna  (III.) Prostorno plana 

uređenja Grada Knin i čini sastavni dio ovog Zapisnika.  

 

Točka 4.  

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za nabavu lož ulja za potrebe  

Dječjeg vrtića Cvrčak Knin  za 2020. godinu  

 

Izvjestiteljica Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za obavljanje poslova 

pročelnika obrazložila je prijedlog. Statut Dječjeg vrtića Cvrčak Knin propisuje da ravnatelj 

ima ovlasti u pravnom prometu sklapati ugovore o javnoj nabavi roba, radova ili usluga čija 

vrijednost ne prelazi 70.000,00 kn, za iznose preko 70.000,00 do 100.000,00 kuna potrebna je 

suglasnost Upravnog vijeća, a za iznose preko sto tisuća kuna suglasnost daje Gradsko vijeće. 

Kako se radi o nabavi lož ulja čija vrijednost iznosi 168.000,00 kuna bez PDV-a, potrebna je 

suglasnost Gradskog vijeća.  

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

primjedbi.  

 Gradonačelnik dr.sc. Marko Jelić je ukazao na potrebu izmjene stavka u Statutu 

Dječjeg vrtića kako bi se olakšao put nabavke osnovnih potreba za dječji vrtić. 

 Jednoglasno je usvojen prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za nabavu lož ulja za 

potrebe Dječjeg vrtića Cvrčak Knin za 2020. godini i čini sastavni dio ovog Zapisnika.  

 

Točka 5.  

Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Knina za 2020. godinu 

 

  Izvjestiteljica Kristina Perić, zamjenica gradonačelnika obrazložila je izmjene i 

dopune. Gradsko vijeće Grada Knina na sjednici u prosincu 2019. godine donijelo Proračun 

Grada Knina za 2020. godinu. Kako su u Proračunu Grada sadržani i prihodi i primici te 

rashodi i izdaci  proračunskih korisnika Grada Knina potrebno je ove izmjene i dopune 

uključiti u I. izmjene. Naime, Pučko otvoreno učilište u svojstvu partnera sudjeluje u provedbi 

dva projekta koji se financiraju sredstvima Europskog socijalnog fonda. Sredstva su odobrena 

za dva projekta od po 115.000,00 kn te su doznačena POU 24. prosinca 2019. godine na 

njihov račun. Kako bi se provedba projekata mogla nesmetano nastaviti dobivena sredstva 

potrebno je planirati u Proračunu Grada Knina za 2020. godinu, što je i predloženim 

izmjenama i dopunama učinjeno.   

 Odbor za financije i proračun nije imao primjedbi.  

 Rasprave nije bilo.  

 Većinom glasova za (13), nitko protiv i jedan glas (1) suzdržan Marija Ćurić usvojene 

su I. izmjene i dopune Proračuna Grada Knina za 2020. godinu i čine sastavni dio ovog 

Zapisnika.  

 

Točka 6.  

Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima  

 

 Izvjestitelj Ivica Brčina, službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika, 

obrazložio je prijedlog. Zakonom o komunalnom gospodarstvu, koji je stupio  na snagu 4. 

kolovoza 2018. godine, određuju se načela komunalnog gospodarstva, obavljanje i 

financiranje komunalnih djelatnosti, građenje i održavanje komunalne infrastrukture, plaćanje 
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komunalnog doprinosa i komunalne naknade, održavanje komunalnog reda i druga pitanja 

važna za komunalno gospodarstvo. Predstavničko tijelo ovlašteno je donijeti odluku kojom se 

osigurava održavanje komunalne infrastrukture i komunalne djelatnosti kojima se 

pojedinačnim korisnicima pružaju usluge nužne za svakodnevni život i rad, način 

povjeravanja i uvjeti obavljanja komunalnih djelatnosti i druga pitanja o značaja za obavljanje 

komunalnih djelatnosti. Komunalne djelatnosti kojima se održava komunalna infrastrukture 

su: održavanje nerazvrstanih cesta, javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim 

vozilima, održavanje građevina javnih odvodnje oborinskih voda, javne zelene površine, 

održavanje građevina, uređaja javne namjene, groblja, čistoće javnih površina i javne rasvjete. 

Ovom odlukom su definirane i uslužne djelatnosti kao pružanje usluga parkiranja na uređenim 

javnim površinama, usluge javnih tržnica na malo, ukopa pokojnika, linijski prijevoz putnika i 

obavljanje dimnjačarskih poslova.  Nadalje predloženom odlukom uređuju se pitanja vezana 

uz povjeravanje obavljanja komunalnih djelatnosti na način da se obavljanje može povjeriti 

trgovačkom društvu čiji je osnivač grad Knin, pravnoj ili fizičkoj osobi na temelju ugovora o 

koncesiji i na temelju ugovor o obavljanju komunalne djelatnosti.  

 Odbor za Statut, Poslovnik i propise nije imao primjedbi.  

 Vijećnik Robert Marić je upitao zašto se raspisuje koncesija, kad je Komunalno 

poduzeće opremljeno svom potrebitom opremom i tehnički i ljudski, da li je to pravna 

regulativa. Pročelnik Ivica Brčina je odgovorio je da sukladno Zakonu potrebno provesti 

potrebno provesti postupak javne nabave i pružiti mogućnost javljanja svima koji obavljanju 

tu djelatnost.  

 Vijećnica Marija Ćurić je upitala da li se šta mijenja, je li se ovo usklađenje sa 

Zakonom. Pročelnik Ivica Brčina je odgovorio da se odluka usklađuje sa Zakonom.  

 Jednoglasno (14) je usvojena Odluka o komunalnim djelatnostima i čini sastavni dio 

ovog Zapisnika.  

 

 

Točka 7.  

Vijećnička pitanja 

 

- Vijećnik Marinko Tokmakčija imao je dva pitanja. Prvo pitanje odnosilo se na 

Trpimirovu ulicu, prenio je upit stanovnika ulice, a odnosi se na dugogodišnji 

problem prebrze vožnje, Grad je postavio „ležeće policajce“, ali ni to ne sprječava 

divljanje,  da li postoji mogućnost postavljanja kamera. Drugo pitanje odnosilo se 

na održavanje tematske sjednice, koja je lani održana u svezi s bolnicom, a druga 

tematska se trebala održati s temom Veleučilišta, a nije održana, te nije dobio 

odgovor zašto nije održana.. Tematska sjednica za bolnicu održana tako kako je 

održana. Što se tiče Veleučilišta konstatirao je da je Agencija zabranila upis 

studenata na godinu dana. Rekao je da je to crveno svjetlo, za sve nas. Svi se 

moramo zabrinuti. Da smo svi odgovorni i da ćemo se morati početi zamjerati 

jedni drugima. Upitao je gradonačelnika, da on kao otac Veleučilišta gasi 

veleučilište, po nekim kuoalorskim pričama, te traži odgovor. Gradonačelnik je 

rekao da se slaže s prijedlogom postavljanja kamera u Trpimirovoj ulici. Tematske 

sjednice saziva Gradsko vijeće. Upozoravao je da će se ovo dogoditi s 

Veleučilištem, te da je još kratko zaposlenik ove ustanove. Agencija za znanost i 

obrazovanje je neovisna i nitko ne može utjecati na nju. Rekao je da dok je on 

vodio Veleučilište, Veleučilište je imalo najviše domaće i međunarodne ocjene. 

Konstatirao je da gdje god se umiješala politika veleučilište nije dobro prošlo. 

Upravno vijeće je političko vijeće. Replicirao je vijećnik Marinko Tokmakčija i 

upitao da li napušta brod koji tone, a odgovorio mu je gradonačelnik da ništa ne 
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napušta, nego nema vremena, ne može stići sjediti na često besmislenim 

sastancima. Cijeni ustanovu.  

- Vijećnica Marija Ćurić je imala dva pitanja. Prvo pitanje se odnosilo na odluku za 

rad za opće dobro. Koliko je tih osoba uključeno u rad za opće dobro i na kojim 

radovima su radili. A drugo pitanje se odnosilo na  plan raspolaganja gospodarenja 

državnim zemljištem i otkup zemljišta, da li je donesen i da li ga može dobiti na 

uvid.  Sanda Petrović Barnić, službenica ovlaštena za obavljanje poslova 

pročelnika, odgovorila je da je prošle godine dva mjeseca trajao rad za opće dobro. 

Tako je i ove godine donesena odluka i kreće se sa radom, a Centar za socijalnu 

skrb će dostaviti popis radno sposobnih. Dostavit će u pisanom obliku koliko se 

njih uredno odazvalo, koliko opravdano izostalo i koliko je ugovora potpisano. 

Ivica Brčina, službenik ovlašten a obavljanje poslova pročelnika, odgovorio je da 

Program raspolaganja zemljištem još nije usvojen,  javni uvid je objavljen  još 

krajem 2018. godine, ali u tom području nalaze se područje ekološke mreže, te se u 

tom slučaju mora provesti, sukladno Zakonu, prethodna ocjena prihvatljivosti, 

upućen je zahtjev nadležnim odjelu u Šibensku-kninskoj županiji, nekoliko puta je 

požurivano, ali nema odgovora, tek smo u rujnu 2019. godine dobili odgovor da se 

ažurira Program, napravljene su izmjene i opet dostavljeno Županiji za očitovanje 

ali nema još odgovora.  

- Vijećnica Maja Deronja je rekla da još nije dobila odgovor vezano za 

Intervencijski plan, koje su izmjene, što je bilo na početku, što je realizirano.   

 

 

 

 

Završeno u 17.15 sati.  

 

 

ZAPISNIK SASTAVILA       PREDSJEDNICA  

  

          Lidija Ćurko                              Vedrana Požar, struč.spec. 


