
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE 

KLASA: 021-05/20-01/6 

URBROJ: 2182/10-01-20-3 

Knin, 27. ožujka 2020.  

 

 

Z A P I S N I K  

s 32. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina  

održane 27. ožujka 2020.  zbog hitnosti elektroničkim putem 

Sukladno Odluci Stožera civilne zaštite RH, KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-20-1 

od 19. ožujka 2020. kojom je među ostalim određena zabrana okupljanja više od 5 ljudi na jednom 

mjestu te sukladno uputi Ministarstva uprave, KLASA: 023-01/20-01/114, URBROJ: 515-05-02-

01/1-20-1 od 13. ožujka 2020., elektronsku sjednicu sazvala je predsjednica Gradskog vijeća 

Grada Knina Vedrana Požar temeljem čl. 91. st. 1. i čl. 92. st. 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada 

Knina (''Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije'', broj 10/09, 7/10, 8/10, 3/13 i 11/13- 

pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada Knina“ broj 5/18 i 14/19) iz razloga trenutačne 

epidemiološke situacije u Gradu Kninu i cijeloj zemlji, jer se radi o odluci koju je nužno donijeti i 

koja iz razloga žurnosti ne trpi odlaganje.  

 

U radu 32. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina, održane elektroničkim putem, sudjelovali su:  

 

 gradski vijećnici Grada Knina 

 

1. Mirko Antunović 

2. Josip Bebek 

3. Marjan Blažević 

4. Marija Ćurić 

5. Maja Deronja 

6. Veselin Đujić 

7. Nikolina Grizelj  

8. Davor Ilić 

9. Marina Krvavica 

10. Robert Marić 

11. Dragan Miličević 

12. Goran Mrnjavac 

13. Vedrana Požar 

14. Marko Sinobad 

15. Marko Šešo 

16. Nenad Tisaj 

17. Marinko Tokmakčija 

18. Marko Vujasinović 

 

 gradonačelnik Grada Knina Marko Jelić sa zamjenicima Marijo Ćaćić, Kristina 

Perić i Željko Džepina 

 službenici ovlašteni za privremeno obavljanje poslova pročelnika Upravnog odjela 

za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti Sanda Petrović Brnić i Upravnog 

odjela za programe EU, gospodarstvo, strateško planiranje i razvoj, financije, javnu 

nabavu i naplatu potraživanja Joško Nedoklan. 

 

Dnevni red s materijalima za predloženu točku dnevnog reda, svim sudionicima u radu sjednice, 

dostavljeni su 24. ožujka 2020. elektroničkim putem te je utvrđen dnevni red: 
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1. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti društvu „Upravitelj-Knin“ d.o.o. za dugoročno 

kreditno zaduženje“. 

 

Gradski vijećnici pozvani su da se putem e-maila izjasne da li prijedlog prihvaćaju, odnosno da li 

su „ZA“, „PROTIV“ ili su „SUZDRŽAN“ te da glasove dostave do petka 27. ožujka 2020., do 

12,00 sati, na e-mail predsjednice Gradskog vijeća Vedrane Požar te na e-mail nadležnog 

Upravnog odjela. 

 

U ime Kluba vijećnika HDZ-a potpredsjednik Vijeća Marinko Tokmakčija uputio je 

predsjednici Gradskog vijeća i gradonačelniku Grada Knina 26. ožujka 2020. putem platforme 

Viber, upit koji glasi: 

„Je li sjednica GV s jednom točkom dnevnog reda zakazana za 27.03.2020.(vezana za nabavku 

stroja za kninski "Upravitelj") toliko važna da se održava u ovim trenutcima? 

U materijalima koje smo dobili za pripremu sjednice napisano je da je odluka o nabavci stroja 

potrebna zbog javne nabave koja je već završena i da je dio osiguran, a ostatak će biti osiguran iz 

kreditnih sredstava. Ne želimo zaustaviti funkcioniranje života niti gradskih tvrtki, naprotiv, samo 

se pitamo jeste li izabrali pravo vrijeme. Također mislimo da imamo puno važnijih problema, time 

se osvrćem na novonastalu situaciju kako u Hrvatskoj tako i u cijelom svijetu vezanu za 

koronavirus. Stoga u ime kluba vijećnika HDZ-a vas pozivam da još jednom preispitate ovu 

odluku, a na vama je i da donesete konačni sud.“.  

27. ožujka 2020. u 9,55 sati vijećnicima Gradskog vijeća proslijeđen je odgovor predsjednice 

Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Knina: 

„Gradsko vijeće Grada Knina je na sjednici održanoj u siječnju donijelo odluku o komunalnim 

djelatnostima. Odlukom se uređuju pitanja vezana uz povjeravanje obavljanja komunalnih 

djelatnosti na način da se isto može povjeriti trgovačkom društvu čiji je osnivač Grad Knin, 

pravnoj ili fizičkoj osobi na temelju ugovora o koncesiji i pravnoj ili fizičkoj osobi na temelju 

ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti. 

Na temelju donesene odluke, sklopljen je ugovor o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja 

javne rasvjete s gradskom firmom Upravitelj d.o.o.  

Kao što Vam je poznato, do sada je te poslove obavljala firma koja nije registrirana u gradu Kninu 

te je samim tim ista usluga bila skuplja i imali smo problem s realizacijom radova jer je ta ista 

firma pokrivala cijelu županiju i jednostavno fizički nisu stizali izvršiti zadane radove u gradu 

Kninu niti u kratkom roku izići na teren i ukloniti kvarove koji su nastali što nam je dodatno 

otežavalo cijelu situaciju na nezadovoljstvo i štetu naših sugrađana koji su čak i mjesecima ostajali 

bez javne rasvjete. Povjeravanje poslova gradskoj firmi osigurati će efikasnost izvođenja takvih 

radova i osigurati gradskoj firmi dodatne prihode te mogućnost osiguravanja postojećih i otvaranja 

novih radnih mjesta u gradu Kninu. 

Kako bi firma Upravitelj d.o.o. u potpunosti bila spremna preuzeti povjerene im poslove, moraju 

nabaviti odgovarajuću opremu i strojeve za obavljanje poslova između ostalog i sporni bager. 

Tvrtka je u veljači provela postupak javne nabave te odradila sve potrebne radnje za realizaciju 

kredita za nabavku stroja, a suglasnost za sklapanje ugovora o kreditu dajete upravo Vi, gradski 

vijećnici. 

Sva dokumentacija kao i uvjeti vezani za kredit priloženi su u materijalima koje ste dobili putem 

maila. Iznos rate kredita je prilagođen financijskim mogućnostima tvrtke te neće utjecati na njenu 

likvidnost. 

Procedura realizacije kredita pokrenuta je prije novonastale situacije koju nitko od nas nije mogao 

predvidjeti kao što ne možemo ni predvidjeti što će se dogoditi s kreditima nakon što prođe 

trenutno stanje. Možda banke određeno vrijeme neće davati kredite, a možda će biti mnogo 

nepovoljniji nego trenutni. Ono što sigurno znamo u ovom trenutku je da je nabavka navedenog 

stroja neophodna kako bi Upravitelj d.o.o. mogao samostalno obavljati poslove održavanja javne 

rasvjete kao i nove poslove za koje do sada, upravo iz razloga nedostatka mehanizacije, nisu bili 

konkurentni. Za to je do sada bilo potrebno angažirati kooperante koji su često zauzeti pa je to 

odgađalo i prolongiralo izvođenje radova što se nakon nabavke vlastitih strojeva neće događati, a 

te iste usluge plaćali smo skuplje nego što bi koštale da imamo vlastitu mehanizaciju. Nabavkom 
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nove mehanizacije gradska firma će biti konkurentnija na tržištu, moći će konkurirati za poslove 

koji se rade i u drugim jedinicama lokalne samouprave te kako smo već naveli osigurati dodatne 

prihode kojima će osigurati isplatu plaća djelatnicima, očuvanje radnih mjesta i potencijalno 

otvaranje novih. Vrijeme koje nam predstoji je vrlo neizvjesno i nitko ne može predvidjeti 

posljedice koje će se odraziti na ekonomsko stanje kako u državi tako i u gradu Kninu. Grad je, 

kao i Gradsko vijeće, uvijek do sada stajao uz sve svoje ustanove i trgovačka društva pružajući im 

kako financijsku tako i stručnu pomoć kako bi održali i proširili svoje poslovanje i kako bi bili 

konkurentniji na tržištu te što samostalniji i samoodrživiji. Upravo ne nabavljanje potrebne opreme 

i mehanizacije u ovoj neizvjesnoj budućnosti može dovesti u pitanje opstanak i daljnji rad 

gradskog trgovačkog društva koje će vrlo vjerojatno imati određene financijske gubitke u vidu 

smanjenog angažmana za poslove, a nedostatak adekvatne mehanizacije će dodatno suziti 

djelokrug poslovanja što će dodatno povećati mogućnost za financijske gubitke. Upravo iz tog 

razloga smatramo investiciju opravdanom i cilj nam je osigurati budućnost firme i osigurati 

zadržavanje postojećih radnih mjesta.“. 

Točka 1. 

Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti društvu „Upravitelj-Knin“ d.o.o.  

za dugoročno kreditno zaduženje  

 

Službenik ovlašten za privremeno obavljanje poslova pročelnika Upravnog odjela za programe 

EU, gospodarstvo, strateško planiranje i razvoj, financije, javnu nabavu i naplatu potraživanja 

Joško Nedoklan, u obrazloženju prijedloga Zaključka navodi da je člankom 9. Odluke o 

komunalnim djelatnostima trgovačkom društvu „Upravitelj-Knin“ d.o.o. povjereno obavljanje 

komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete, slijedom čega je od strane društva potrebno 

nabaviti osnovna sredstva i uređaje potrebne za obavljanje te djelatnosti. 20. ožujka 2020. 

„Upravitelj-Knin“ d.o.o. Gradskom vijeću je dostavio zahtjev za izdavanje suglasnosti za kreditno 

zaduženje društva kod HPB d.d. za nabavu radnog stroja za zemljane radove bager-kombinirka u 

ukupnom iznosu od 700.000,00 kuna. U zahtjevu se navodi da je „Upravitelj-Knin“ d.o.o. proveo 

postupak javne nabave, u kojemu je donesena Odluka o odabiru najpovoljnije ponude društva 

„Visina DIR“ d.o.o. koja glasi na iznos 693.750,00 kuna s PDV-om. Kako bi se pristupilo 

sklapanju Ugovora o dugoročnom kreditu s HPB d.d., nužno je ishodovati suglasnost Gradskog 

vijeća Grada Knina, sukladno članku 33. stavku 29. statuta Grada Knina. 

Utvrđeno je da Odbor za financije i proračun nije imao primjedbi na prijedlog Zaključka o davanju 

suglasnosti društvu „Upravitelj-Knin“ d.o.o. za dugoročno kreditno zaduženje.  

Rasprave o prijedlogu nije bilo.  

Glasovanje je zaključeno 27. ožujka 2020. u 12,00 sati i utvrđeno je slijedeće: 

 

- članovi Gradskog vijeća koji su se izjasnili o prijedlogu: 

1. dr.sc. Marina Krvavica „ZA“ 

2. Dragan Milićević „ZA“ 

3. Davor Ilić „ZA“ 

4. dr.sc. Marko Vujasinović „ZA“ 

5. Vedrana Požar „ZA“ 

6. dr.sc. Marko Sinobad „ZA“ 

7. Josip Bebek „ZA“ 

8. Marinko Tokmakčija „ZA“ 

9. Veselin Đujić „ZA“ 

10. Marjan Blažević „ZA“ 

11. Mirko Antunović „ZA“ 

12. Marija Ćurić „PROTIV“ 

13. Marko Šešo „SUZDRŽAN“ 

- članovi Gradskog vijeća Grada Knina koji su se nisu izjasnili o prijedlogu su: 
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14. Nenad Tisaj 

15. Robert Marić, 

16. Maja Deronja 

17. Nikolina Grizelj 

18. Goran Mrnjavac 

te se sukladno članku 109. stavku 4. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Knina, smatraju 

suzdržanim glasovima. 

Predsjednica Gradskog vijeća utvrdila je da je prijedlog prihvaćen te da je Zaključak o davanju 

suglasnosti društvu „Upravitelj-Knin“ d.o.o. za dugoročno kreditno zaduženje donesen s jedanaest 

glasova „ZA“, jednim glasom „PROTIV“ (Marija Ćurić) i šest glasova „SUZDRŽAN“ (Marko 

Šešo, Nenad Tisaj, Robert Marić, Maja Deronja, Nikolina Grizelj i Goran Mrnjavac) i sastavni je 

dio Zapisnika. 

Sjednica je završena u 16,04 sati.  

 

 

 

 

              ZAPISNIK  VODILA                     PREDSJEDNICA 

        Sanda Petrović Brnić, dipl. iur.                                       Vedrana Požar, struč.spec.oec. 


