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GRADSKO VIJEĆE  

KLASA: 021-05/20-01/13 

URBROJ:2182/10-01-20-2 

Knin, 29. srpnja 2020. godine  

 

 

Z A P I S N I K  

s 38. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina  

(Audio i video snimanje) 

 

 Sjednica je održana 29. srpnja  2020. godine (srijeda), 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). Sukladno člancima 116. i 117. Poslovnika Gradskog 

vijeća Grada Knina vodi se skraćeni zapisnik. Sjednica se snima i direktno prenosi na You 

tube kanalu.  

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

 

1. Mirko Antunović     9. Dragan Miličević  

2. Josip Bebek     10. Goran Mrnajvac  

3. Marjan Blažević     11. Vedrana Požar  

4. Marija Ćurić     12. Marko Sinobad  

5. Veselin Đujić     13. Marko Šešo 

6. Davor Ilić       14. Nenad Tisaj   

7. Marina Krvavica      15. Marko Vujasinović  

8. Robert Marić  

 

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

nazočno 15 vijećnika, vijećnici Marinko Tokmakčija, Maja Deronja i Nikolina Grizelj  

opravdano su odsutni, te je konstatirano da Gradsko vijeće ima kvorum za pravovaljano 

odlučivanje i donošenje odluka.   

 

 Predlagatelj je povukao točke 2. i 5. predloženog Dnevnog reda. 

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

obrazložila povlačenje točke pod rednim br. 5. iz razloga što je isti prijedlog trebao biti 

dostavljen Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici na prethodnu suglasnost. A ne kako je do sada 

bilo, prvo Gradsko vijeće usvojeni izmjene i dopune JVP te iste se dostavljaju HVZ na 

suglasnost.  Grad Knin zaprimio je od Hrvatske vatrogasne zajednice dopis kojim se osnivači 

pozivaju da se sve izmjene i dopune Odluke o osnivanju JVP dostave na prethodnu suglasnost 

Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici. Kako su upute stigle dan prije održavanje sjednice bilo je 

kasno za povlačenje točke te se ista povlači na samoj sjednici.   

Vijećnik Nenad Tisaj nema primjedbi na povlačenje točki, rekao je da je danas 38. 

sjednica, ali zapisnik s 35. sjednice još nije usvojen, na kojoj je bilo prigovora i misli da je  i 

neodgovorno i tužno  prema vijećnicima i svim ostalima. Zatim je zatražio da se povuče točka 

dnevnog reda za imenovanje v.d. POU-a i upitao gdje se nalazi pravna osnova da se bira v.d. 
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ravnatelja, da u Statutu ne stoji, te rekao da će napustiti vijećnicu prilikom glasovanja za 

dnevni red. Odgovorila je Sanda Petrović Brnić, istina je da to ne stoji u Statutu, ali način na 

koji se imenuje ravnatelj je identičan način i za imenovanje vršitelja dužnosti. Analogija se 

ponavlja. Ići će se na izmjenu i usklađenje postojećeg Statuta. Vijećnik Tisaj je replicirao te 

rekao da nema osnove da Gradsko vijeće bira v.d. ravnatelja. Svatko ima svoje tumačenje.   

 Vijećnica Marija Ćurić ima prigovor za nedobijanje zapisnika sa sjednica, nije čula jel 

razlog povlačenja druge točke to što direktor nešto skriva. Čini joj se da bi njegovo izvješće 

bilo najtransparentnije. Gđa. Petrović Brnić  je odgovorila da je direktor prije sjednice javio 

da je bolestan i nitko drugi nije mogao podnijeti izvješće. Vijećnica Ćurić nije zadovoljna 

odgovorom, jer se javio neposredno prije početka sjednice. Zamjenik gradonačelnika Marijo 

Ćaćić je rekao da je direktor javio da je bolestan i ne može doći. Izvješće se neće mijenjati.  

Predsjednica je rekla da se s obzirom na trenutnu osobnu situaciju osobe koja vodi zapisnik i 

posla koji obavlja, zapisnici se nisu stigli uraditi.   

 

Usvajanje Dnevnog reda  

 

 S jedanaest glasova za, četiri glasa protiv i nitko suzdržan usvojen je sljedeći Dnevni 

red:  

1. Izvješće o radu s financijskim izvješće za 209. godinu društva Upravitelj-Knin 

d.o.o.  

(izvjestitelj: Josip Karić, direktor društva Upravitelj-Knin d.o.o.)  

2. Izvješće o radu s financijskim izvješće za 2019. godinu društva Čistoća i zelenilo 

d.o.o.  

(izvjestiteljica: Ivana Jelić, direktorica društva Čistoća i zelenilo d.o.o.o)  

3. Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Narodne knjižnice 

Knin 

(izvjestiteljica: Ivana Bračanov, v.d. ravnateljica Narodne knjižnice Knin) 

4. Prijedlog za imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta 

Knin 

(izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za priv.obavljanje  

poslova pročelnice u Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu i društvene 

djelatnosti)  

5. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Odbora za Statut, Poslovnik i propise 

Gradskog vijeća Grada Knina  

(Izvjestitelj: Dragan Miličević, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja)  

6. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednice Mandatnog povjerenstva Gradskog 

vijeća Grada Knina  

(izvjestitelj: Dragan Miličević, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja) 

7. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog 

komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Knina  

(izvjestitelj: Ivica Brčina, službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika 

Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i 

zaštitu okoliša) 

8. Vijećnika pitanja  

 

Točka 1.  

Izvješće o radu s financijskim izvješćem za 2019. godinu društva  

Upravitelj-Knin d.o.o.  

 

 Josip Kaić, direktor društva je izvjestitelj po ovoj točki. Društvo je u prethodnoj godini 

poslovalo pozitivno i završilo s dobiti od 74.903,43 kune. Ukupni prihodi su iznosili 
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2.172.152,72 kune, a ukupni rashodi iznose 2.087.035,19 kuna. Ukupna aktiva odnosno 

pasiva iznosi 8.298.023,09 kuna. Društvo u to vrijeme nije imalo dugoročnih obveza. Za novu 

djelatnost održavanje javne rasvjete koja je pokrenuta krajem prošle godine, kupljeno je 

rabljeno vozilo sa košarom u neto iznosu od 290.000,00kuna te razne specijalizirane alatke i 

alati.  Društvo ima 141 zgradu na upravljanju, odnosno 105 poslovnih prostora i 1688 

stambenog prostora. Upravitelj Knin d.o.o. ima koncesiju za obavljanje dimnjačarskih radova. 

Zaposleno je 17 djelatnika od čega 15 na neodređeno vrijeme, dvoje na određeno. 

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

primjedbi.  

Vijećnik Nenad Tisaj po njemu nema ništa ni loše da bi se glasalo protiv, ni pretjerano 

dobro u poslovanju da bi se glasalo za,  ali gradonačelnik ga potakao da se javi na prvu točku. 

Jer želi da gradonačelnika nauči, a vezano za njegovu izjavu u medijima u kojoj je rekao da je 

glas suzdržan glas protiv i da to nije isto. HDZ će biti suzdržan prilikom glasovanja.    

Vijećnica Marija Ćurić je konstatirala da je prije pola godine  Gradsko vijeće dalo 

jamstvo za podizanje kredita za kupnju stroja - bager kombinirka, a sad je kupljen kamiončić 

s košarom. Nadalje, spominje 17 zaposlenih, 11 radnika nije sporno, nego je sporno 6 

službenika i referenata. Sporni su tih 6 službenika i da će se još zaposliti. Nije predana javna 

objava. Apelira da se  provjeri da li je predan unazad dvije godine. Dobit od 75 tisuća piše da 

nje ušlo u isplate plaća.  

Direktor je rekao da je auto košara kupljena prošle godine i nije kupljena na kredit,  

kombinirka  bager kupljena je ove godine. Javna objava nije mu poznata i to će pisanim 

putem odgovoriti. Nema šest referenata, sve ukupno troje i on četvrti.  

 

Sa devet (9) glasova za, nitko protiv i šest (6) glasova suzdržana usvojeno je Izvješće o 

radu s financijskim izvješćem za 2019. godinu društva Upravitelj-Knin d.o.o. i isto je sastavni 

dio ovog Zapisnika.  

 

 

Točka 2.  

Izvješće o radu s financijskim izvješćem za 2019. godinu društva  

Čistoća i zelenilo d.o.o.  
 

 Ivana Jelić, direktorica Čistoće i zelenila d.o.o. podnijela je izvješće. Izvješće je javno 

objavljeno na Fini i stranicama Društva. Dugotrajna imovina iznosi 1.867.592,00 kuna što je 

povećanje u odnosu na prethodnu godinu za oko šesto tisuća. Kratkotrajna imovina iznosi 

4.210.864,00 kuna što je uvećanje u odnosu na 2018. godinu za cca milijun kuna. Ukupna 

potraživanja su 2.962.107 kuna, novac u banci i na računu iznosi 1.013.754 kuna, što je 

povećanje za cca sedamsto tisuća kuna u odnosu na 2018. godinu. Kapital rase iz godine u 

godinu. Dobit je vidljiva i iznosi 1.788.173 kune 

 Vijećnik Nenad Tisaj je pohvalio da izvješće dobro izgleda u smislu da ima puno boje 

i da je društvo likvidno, ulaže se u investicije. Upitao je da li je komunalno društvo u službi 

građana ili je privatna firma. U izvješću stoji da je oko 1.7000.000,00 kuna zarade prije 

oporezivanja, jesu li prihodi povećani zbog novog cjenika iz 2019. godine.  Konstatirao je da 

naši građani imaju 30% veću cijenu.  Nije mu jasno da se navodi u izvješću da ima 40 

radnika, pa 47, te koliko uopće društvo ima radnika. Trošak ugovora o djelu je velik s kim su i 

nisu navedeni. Nije objavljen registar sklopljenih ugovora za što je propisana velika kazna. 

Zašto se naplaćuje odvoz glomaznog otpada, kad bi trebao biti besplatan jednom godišnje.  

Odgovorila je direktorica da što se tiče broja zaposlenika, u izvješću ima prosjek broja 

zaposlenika tijekom razdoblja,  koliko sati su zaposlenici radili i kad se podijeli na djelatnike 

koji su radili, djelatnici koji su na bolovanju ne ulaze u zaposlenike. Dobit se temelji na 

cjeniku, godinama je cijena bila13 kuna u novom zakonu i uredbi je definirano što točno stoji 
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u cijeni, tržna inspekcija je konzultirana i bilo je potrebno povećanje cijene. Glomazni otpad 

je besplatan u iznosu od 2 kubika za sve građane, za sve preko toga se naplaćuje. Vijećnik 

Tisaj je zatražio od direktorice pisani odgovor.  

 Vijećnica Marija Ćurić je rekla da su gradonačelnik i zamjenici gosti na sjednici. 

Vijećnici su bitni. Upitala je direktoricu koliko je djelatnika na bolovanju sa današnjim danom 

i upitala da li imaju kontejner od 2 kubika.   Da li bi se dobit mogla preliti u džepove građana. 

Da se njima smanje troškovi, pogotovo samcima ili onima koji imaju puno članova. Što se 

tiče kanti koje su po njoj skupo plaćene i ne uklapaju se u Grad, više su barokne, mogle su biti 

povoljne, a ne potrošiti toliko puno za kante. Direktorica je rekla  da ne zna točan podatak 

koliko je zaposlenika na bolovanju danas, imaju tri djelatnika koji konstantno vuku bolovanje 

pred mirovinu. Što se tiče kanti za otpatke, tražene su ponude više dobavljača, ali problem 

nije u cijeni, nego u vandalizmu koji su prijašnje kante uništavali. Svaku stranku koja dolazi 

po kontejner pita se da li žele kontejner od 2 kubika ili veći. Najčešće se uzima veći, ali se 

fakturira samo 3 kubika.  

 S osam(8) glasova za, nitko protiv i sedam(7) glasova suzdržana usvojeno je Izvješće 

o radu s financijskim izvješće za 2019. godinu Čistoće i zelenila d.o.o. i čini sastavni dio ovog 

Zapisnika.  

 

 

Točka 3. 

Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Narodne knjižnice Knin  

 

 Ivana Bračanov, v.d. ravnateljica Narodne knjižnice, obrazložila je prijedlog. Narodna 

knjižnica podnijela je zahtjev za pisanu prethodnu suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke 

o izmjenama i dopunama Statuta Narodne knjižnice koju daje Gradskog vijeće Grada Knina, a 

sukladno Zakonu o ustanovama, Zakonu o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti. Kako je u 

međuvremenu imenovana za v.d. ravnatelja, a prethodni prijedlog bivše ravnateljice nije 

stavljen u postupak donošenja, isti je trebalo doraditi-dopuniti te tako dostaviti na prethodnu 

suglasnost. U prijedlogu se mijenjaju sljedeći članci 13, 21, 22, 25, 26, 27, 44, 45, i 50. 

Članke je sve pojedinačno obrazložila. Jedno od promjena je i članak 21. Statuta, tijela 

knjižnice, raspisivanje i provedba natječaja za imenovanje ravnatelja, koji se usklađuje s čl. 

41. Zakona o ustanovama, u kojemu se propisuje objava natječaja za imenovanje ravnatelja, 

vodeći računa o većem dosegu Mrežnih stranica te osjetno manjim troškovima objave. Kako 

Knjižnica nakon novog zakona nema upravno vijeće, predlaže se mogućnost imenovanja 

Povjerenstva kao operativnog tijela, bez prava predlaganja kandidata za ravnatelja. 

 Odbor za Statut, poslovnik i propise nije imao primjedbi.   

Vijećnica Marina Krvavica smatra, a vezano je za izmjene i dopune Statuta Narodne 

knjižnice, afere koje smo imali u zadnje vrijeme imenovanjem čelnih ljudi ustanova između 

ostalog i Knjižnice, da su akti ustanova falični i da akti nisu kako treba i da ih gradonačelnik 

prilagođava sebi. Smatra da izvrgava i akte RH. Želi li gradonačelnik u javnosti sebe 

predstaviti kao reformatora tih sumnjivih sustava zapošljavanja.  Zar interni pravni akti ne bi 

trebali prevenirati  ovakve zlouporabe i nezakonito postupanje. S obzirom na probleme u 

pravnim aktima što gradonačelnik poduzima protiv osoba koje su  odgovore za pisanje tih 

akata, umjesto da prizna svoje greške okrivljuje vijećnike.  

 S jedanaest (13) glasova za,  nitko protiv i dva(2) glasa suzdržana usvojen je prijedlog 

Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Narodne knjižnice Knin i čini sastavni dio 

ovog Zapisnika.  

 

Točka 4.  

Prijedlog za imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja Pučkog otvoreno učilišta Knin  
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Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za obavljanje poslova pročelnice, 

obrazložila je prijedlog. Dosadašnjem ravnatelju je 17. srpnja 2020 godine prestao 

četverogodišnji mandat ravnatelja POU-a. Upravno vijeće POU-a je donijelo Odluku o 

raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja i 1. srpnja o.g. raspisalo natječaj koji je 

objavljen u Narodnim novinama, dnevnom listu “24 sata”, na mrežnim stranicama i oglasnoj 

ploči POU-a Knin, te je Gradskom vijeću dostavilo prijedlog za imenovanje ravnatelja u 

kojemu predlažu Sandru Žulj Cigić prof. pedagogije i filozofije, na mandat od 4 godine, a koji  

prijedlog na 37. sjednici Gradsko vijeće nije usvojilo. Nadalje, čl. 43. st. Zakona o 

ustanovama propisano je da se  do imenovanja ravnatelja ustanove ponovljenim natječajem, 

imenuje v.d. ravnatelja ustanove, ali do godinu dana. Također je čl. 12.a. st. 8. Odluke o 

osnivanju POU-a propisano da se do imenovanja ravnatelja putem ponovljenog natječaja 

imenovati v.d. ravnatelju, dok je sl. 9. propisano da v.d. mora ispunjavati uvjete za ravnatelja. 

Upravno vijeće POU-a dana 20. srpnja  2020. godine utvrdilo prijedlog za imenovanje Sandre 

Žulj Cigić za v.d. ravnateljicu  POU-a te dostavlja Gradskom vijeću na odlučivanje i 

usvajanje. Predložena kandidatkinja ispunjava sve uvjete propisane za ravnatelja i ista je 

prihvatila prijedlog za imenovanjem v.d. Predloženim imenovanjem osigurat će kontinuitet 

rada ustanove sve do imenovanja ravnatelja putem ponovljenog natječaja. 

Odbor za izbor i imenovanja nije imao primjedbi. 

Vijećnik Nenad Tisaj se osvrnuo na ovo što je pročelnica pročitala na što se poziva, i 

konstatirao da se nigdje ne govori da Gradsko vijeće bira v.d.,a najgore što je gđa. Petrović 

Brnić rekla je riječ analogija koja u hrvatskom pravosuđu ne postoji. Nakon izlaganja 

vijećnika Bebeka i Ćurić, pozvao je članove HDZ-a da napuste vijećnicu jer ne žele 

sudjelovati u donošenju odluke. Gđa. Petrović Brnić je odgovorila da Gradsko vijeće jedino 

može imenovati v.d. ravnatelja, jedino je tako ispravno i takva je praksa.  

Gradonačelnik je rekao da je vijećnik Tisaj u krivu, njemu osobno kao osobi kao 

predstavniku Grada bilo puno jednostavnije imenovati ravnatelja.  

Vijećnica Marija Ćurić  je zgrožena i smatra da se slobodno POU može ugasiti ili 

pripojiti Veleučilištu, svi su se iškolovali a oni koji nisu otišli su.  

Vijećnik Josip Bebek je rekao da ne bi ulazio u meritum. Njega zanima nešto drugo, 

žalosno je da se samo jedna osoba prijavila za to radno mjesto, više bi volio da se prijavilo 

njih 10, pa bi se ima o čemu raspravljati. Šta reći svome sinu, sutra kad se prijavi na neko 

radno mjesto kao jedini kandidat, da ne može proći jer je netko protiv ili jer je netko nekom 

nešto zapovjedio. On će glasati za prijedlog.   

Vijećnica Marina Krvavica se nadovezala na izlaganje kolege Bebeka zašto se samo 

jedna osoba prijavila, po njoj to je postalo pravilo, a ona nažalost dobro poznaje režisera i 

kolega Bebek je u velikoj zabludi.   

 S deset (10) glasova za, nitko protiv i jedan (1) glas suzdržan usvojen je prijedlog za 

imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Knin i osti je sastavni dio 

ovog Zapisnika.  

 

Točka 5.  

Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Odbora za Statut, Poslovnik i  

propise Gradskog vijeća Grada Knina  

 

 Dragan Miličević, predsjednik Odbora za izbor i imenovanje je obrazložio prijedlog.  

Člankom 33. st.1. i točke 15. Statuta Grada Knina i čl. 30. st. 2. Poslovnika Gradskog vijeća 

propisano je da Gradsko vijeće osniva radna tijela te bira i razrješava njihove članove koji 

mogu biti razriješeni i prije isteka vremena na koje su imenovani, zbog prestanak ili 

mirovanja mandata, spriječenosti, osobnih ili drugih opravdanih razloga. Vijećnica dr.sc. 

Marina Krvavica je imenovana na konstituirajućoj sjednici za člana Odbora za Statut, 

Poslovnik i propise. U srpnje o.g. vijećnica dr.sc. Marina Krvavica je podnijela pisanu 
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ostavku na mjesto člana Odbora za Statut, Poslovnik i propise iz razloga osobnog neslaganja s 

radom Gradskog vijeća i gradske uprave. Odbor za izbor i imenovanje utvrdilo je prijedlog 

razrješenja, te je predložilo Gradskom vijeću donošenje rješenja o razrješenju vijećnice dr.sc. 

Marine Krvavica.  

 Odbor za izbor i imenovanje nije imao primjedbi.  

 Rasprave nije bilo.  

 Jednoglasno je usvojen prijedlog Rješenja o razrješenju člana Odbora za Statut, 

Poslovnik i propise Gradskog vijeća Grada Knina i isto je sastavni dio ovog Zapisnika.  

 

 

Točka 6.  

Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednice Mandatnog povjerenstva  

Gradskog vijeća Grada Knina  

 

 Dragan Miličević, predsjednik Odbora za izbor i imenovanje je obrazložio prijedlog.  

Člankom 33. st.1. i točke 15. Statuta Grada Knina i čl. 30. st. 2. Poslovnika Gradskog vijeća 

propisano je da Gradsko vijeće osniva radna tijela te bira i razrješava njihove članove koji 

mogu biti razriješeni i prije isteka vremena na koje su imenovani. Vijećnica dr.sc. Marina 

Krvavica je imenovana na konstituirajućoj sjednici za predsjednicu Mandatnog povjerenstva u 

lipnju 2017. godine. U srpnje o.g. vijećnica dr.sc. Marina Krvavica je podnijela pisanu 

ostavku na mjesto predsjednice Mandatnog povjerenstva iz razloga osobnog neslaganja s 

radom Gradskog vijeća i gradske uprave. Odbor za izbor i imenovanje utvrdilo je prijedlog 

razrješenja, te je predložilo Gradskom vijeću donošenje rješenja o razrješenju vijećnice dr.sc. 

Marine Krvavica.  

 Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi.  

 Vijećnica dr.sc.Marina Krvavica je obrazložila razlog ostavke konkretnim 

zamjerkama, naročito joj je zasmetalo imenovanje ravnatelja Kninskog muzeja, koji je 

prijatelj gradonačelnika, vjerovala je da zbog proceduralnih grešaka u samom natječajnom 

postupku imenovanje neće proći, jer predloženi kandidat ne ispunjava uvjete natječaja.  

 Jednoglasno je usvojen prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednice Mandatnog 

povjerenstva Gradskog vijeća Grada Knin i isto je sastavni dio ovog Zapisnika.  

 

Točka 7.  

Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog 

otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Knina 
 

 Ivica Brčina, službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika obrazložio je 

Odluku.  Gradsko vijeće Grada Knina je u 2018. godine donijelo Odluku o načinu pružanja 

javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada 

na području Grada Knina. Vlada RH je donijela Uredbu o gospodarenju komunalnim otpadom 

te je potrebno donošenje nove Odluke. Novom odlukom mijenja se način prikupljanja otpada, 

pojedinim korisnicima daje se mogućnost korištenja polupodzemnih spremnika, preciziraju se 

vrste spremnika koje se mogu koristiti, lokacija smještaja istih. Odlukom se određuju obveze 

Grada Knina i davatelja usluge u svezi informiranja javnosti vezano za lokacije prikupljanja 

posebnih vrsta otpada. Regulira se cijena usluga koja će ovisiti o volumenu preuzetog 

spremnika korisnika usluge. Nacrt prijedloga odluke bio je objavljen na Internet stranicama 

Grada Knina radi savjetovanja zainteresirane javnosti, te su primjedbe i prijedlozi koji su 

utemeljeni prihvaćeni i ugrađeni u odluku.  

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

primjedbi.  
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 Vijećnik Nenad Tisaj je rekao da mu je žao što direktorica Čistoće nije nazočna, jer 

mu je dosta ljudi reklo koji se susreću s kontejnerima da isti ne funkcioniraju, stoje otključani 

i da se obrati veća pažnja što se naručiva i da se ljude educira kako se koristi. Kontejneri koji 

su već postavljeni na ključ ne funkcioniraju. Da li to ne funkcionira zbog mane kontejnera ili 

zbog toga što ljudi ne znaju koristiti. Ne može se naplaćivati broj ostavljanja ako su kontejneri 

otključani. Zatražit će da mu se na pitanja odgovori pisanim putem.  Pročelnik Brčina je rekao 

da se slaže na komentar vijećnika Tisaja da kontejner treba tehnički biti sasvim ispravan. 

Održane su obuke kod kontejnera.   

 Vijećnica Marina Krvavica se nije složila s pročelnikom. Ima problema s otvaranjem 

kontejnera, ali veći je problem sa zatvaranjem kontejnera, jer i sama se suočila sa tim 

problemom. Po njenom kontejneri ne ulijevaju povjerenje i izgledaju kao kante. Te 

konstatirala da kakav je to uređaj da prosječan čovjek ne može otvoriti i zatvorili kontejner. 

Pročelnik Brčina je rekao da ne zna što je uzrok zašto se ne mogu koristiti. Treba ispitati.  

 S trinaest(13) glasova za, nitko protiv i dva(2) glasa suzdržana usvojen je prijedlog 

Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 

biorazgradivo komunalnog otpada na području Grada Knina i ista je sastav dio ovog 

Zapisnika.  

 

Točka 8.  

Vijećnička pitanja 

 

- Vijećnik Nenad Tisaj je upitao za Odluku zabrane rada za ugostitelje koju je donio  

Stožer civilne zaštite Grada Knina, a koja se  kosi s preporukama Nacionalnog stožera, 

da li će se tko ispričati i da li će netko biti odgovoran i snositi posljedice jer je 

nanesena šteta ugostiteljima. Drugo pitanje se odnosilo na proslavu Oluje u Gradu 

Kninu za 25. obljetnicu, vidjela se poruka MORH-a, Grad nije ništa organizirao i nije 

dopušteno držanje štandova, ipak će dosta ljudi doći u Grad.  Zamjenik 

gradonačelnika Marijo Ćaćić je odgovorio da se gradski Stožer savjetuje s 

Nacionalnim stožerom o svakoj situaciju i na koji način raditi i organizirati. Cijelo je 

vrijeme poticano da budemo odgovorni, Stožer je kolektivno tijelo od 16 članova, 

Grad Knin je trenutno županijsko žarište epidemije u Šibensko-kninskoj županiji, 

imamo najviše zaraženih osoba, odlučeno je da se ne dižu velike tenzije, približava se 

proslava Oluje. Tražio je da se Nacionalni Stožer očituje imamo li mi kao JLS donositi 

odluke, odgovor je da Stožer može dati preporuke, te je sazvao Stožer grada Knina da 

se preimenuje Odluka o zabrani rada za ugostiteljske objekte  do 24.00 sata u 

preporuku. Nitko nije zabranio rad štandovima. Odgovornost njega kao na načelnika 

Stožera i osobno je da se spriječi veće širenje zaraze., Što se tiče naknade štete 

ugostiteljskim objektima koji su radili iza ponoći, a ova ih je odluka spriječila, nek 

donesu račune u  pa će Grad nadoknaditi štetu ugostiteljskim objektima koji su 

oštećeni.  

- Vijećnik Josip Bebek je upitao o protokolu na 4. i 5. kolovoza, te je čestitao Dan 

pobjede i dan hrvatskih branitelja. Gradonačelnik je odgovorio da će detalji protokol  

biti danas objavljen. Zamjenik gradonačelnika  je rekao da će se u petak održati 

tiskovna konferencija s detaljnim protokolom za dva dana. Zbog epidemioloških 

uvjeta ova proslava je puno drukčija nego prijašnje, centralan proslava je na Trgu Ane 

Starčevića, a isključivo s akreditacijama će se moći ući na trg.  

- Vijećnik Robert Marić je upitao u kojoj je fazi rekonstrukcija obale uz Krku, šetnice 

Krka i pješački i most preko Orašnice. Zamjenik gradonačelnika Ćaćić je rekao da je 

projekt u provedbi, bit će završen u roku. Duž cijele staze popločani su rubovi. Most je 

dijelom stigao, smatra da će sve biti po planu do desetog mjeseca.  
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- Vijećnica Marija Ćurić je upitala vezano za osnivanje odbor za poljoprivredu, bila je i 

član toga. Da li taj odbor još postoji i moli da ne bude član i ne želi donositi prijedloge 

i da se izbriše njeno ime. Zamjenik Ćaćić je rekao da je odbor odradio svoje posao. 

Kao rezultat tog programa  je  data potpora u poljoprivredi.   

- Vijećnica Marina Krvavica je imala pitanje za gradonačelnika veza za  uvrede i 

etiketiranjem nje i kolegice Marije Ćurić u pamfletu koji je objavljen na lokalnim 

medijima u Gradu Kninu, u kojemu se zamjenik Ćaćić  odgovara na prethodno 

priopćenje HDZ-a. Je li gradonačelnik naložio da objavi ovako sramotno očitovanje, 

kojim je osramotio njega kao gradonačelnika, grad Knin i samu gradsku upravu, misli 

li se gradonačelnik ispričati njoj i svim ostalim,  ako je zamjenik Ćaćić postupao na 

svoju ruku, a u ime grada Knina misli li ga gradonačelnik sankcionirati i na koji način. 

Upitala je gradonačelnika o  nedavnoj izjavi medijima u kojima je istaknuo  kao 

zaslugu sadašnje gradske uprave podmirivanje dugova akumuliranih u zadnjih 12 

godina, pri čemu namjerno izostavlja činjenicu da su sredstava stigla iz države, kao 

rezultat porezne reforme. Te upitala ukoliko ima potrebu za hvalisanjem, zar nema  

neko nepobitno dostignuće u ove zadnje tri godine koje postigao vlastitim znanjem.  

Što je još od nasljednih dugova potrošili i da nije primijetila  neke znakove razvoja, 

moli  da je se prosvijetli.  

Gradonačelnik Marko Jelić je rekao da po zakonu ne može sankcionirati zamjenika. 

Pročitao je  natpis od zamjenika i upitao kako se prepoznala u njemu. Što se tiče 

dugovanja da je grad vratio do fiskalnog izravnanja, to su decentralizirana sredstava 

koja se mogu trošiti na razvoj.  

Vijećnica Marina Krvavica je rekla da je jasno iz onog natpisa o kome se radi. Traži 

da se gradonačelnik ne podsmjehuje 

-Vijećnik Davor Ilić je upitao za rasvjetu stadiona  u naselju Golubić, i da se selu 

Golubić postavljaju stupovi. Drugo pitanje se odnosi na prozivanje direktora-

ravnatelja poduzeća koja posluju pozitivno. Trend je da se vode u propast. Pročelnik 

Ivica Brčina je odgovorio da se radi na trajnom rješenju priključka javne rasvjete za  

stadion.      

 

Gradonačelnik  i predsjednica Gradskog vijeća uputili su čestitku povodom Dana 

pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja.  Preporuka je, s obzirom na 

epidemiološku situaciju, da se slavi od doma.   

 

Završeno u 17.55 sati 

 

 

 

ZAPISNIK SASTAVILA       PREDSJEDNICA  

 

     Lidija Ćurko           Vedrana Požar     


