
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE 

KLASA: 021-05/21-01/3 

URBROJ: 2182/10-01-21-2 

Knin, 19. veljače 2021.  

 

 

Z A P I S N I K  

s 45. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina  

održane 19. veljače 2021. elektroničkim putem 

 

Iz razloga i dalje loše epidemiološke situacije izazvane širenjem zaraze bolesti COVID-19, 

a sukladno čl. 37. st. 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i 144/20), 

koji za vrijeme trajanja posebnih okolnosti propisuje mogućnost održavanja sjednica 

predstavničkih tijela elektroničkim putem te sukladno Odluci o nužnim epidemiološkim mjerama 

kojima se ograničavaju  okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi 

sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja, („Narodne novine“ broj 141/21, 1/21,  

2/21 i 8/21), predsjednica Gradskog vijeća Grada Knina Vedrana Požar sazvala je 45. sjednicu 

Gradskog vijeća Grada Knina, koja je održana elektroničkim putem, dana 19. veljače 2021. u 

vremenu od 9,00 do 13,00 sati.   

 

U radu 45. 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. Nenad Tisaj 

16. Marinko Tokmakčija 

17. Marko Vujasinović 

 

 gradonačelnik Grada Knina Marko Jelić sa zamjenicima Marijo Ćaćić, Kristina 

Perić i Željko Džepina 

 pročelnici Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti Sanda 

Petrović Brnić, Upravnog odjela za programe EU, gospodarstvo, strateško 

planiranje i razvoj, financije, javnu nabavu i naplatu potraživanja Joško Nedoklan i 

Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove I 

zaštitu okoliša  

 službenica ovlaštena za obavljanje poslova Gradskog vijeća Tatjana Plavčić. 
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U radu sjednice nije sudjelovao vijećnik Marko Šešo, koji izostanak nije opravdao.  

 

Utvrđeno da je na sjednici, od ukupno 18, nazočno 17 vijećnika i da Vijeće ima kvorum za 

pravovaljano odlučivanje i donošenje odluka. 

 

Dnevni red s materijalima za predložene točke dnevnog reda i Zapisnik sa 44. sjednice GV-

a, svim sudionicima u radu sjednice, dostavljeni su 12. veljače 2021. elektroničkim putem te su isti 

zamoljeni da obavezno budu nazočni sjednici, što će potvrditi glasovanjem, a eventualni izostanak, 

sukladno čl. 104. st. 2. 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, 14/19 i 10/20, u daljnjem tekstu: Poslovnik),  opravdaju putem tel. 022/664 435, 

mob. 098 906 9589 ili putem e-maila: sanda.petrovic.brnic@knin.hr, što je od iznimne važnosti 

radi utvrđenja kvoruma za održavanje sjednice i donošenje odluka na istoj. 

 

Usvajanje Zapisnika sa 44. sjednice Gradskog vijeća 

 

 Na Zapisnik sa 44. sjednice Gradskog vijeća nije bilo primjedbi te je Zapisnik usvojen 

većinom glasova: 15 glasova „za“ i 2 glasa „protiv“ (vijećnice Marina Krvavica i Marija Ćurić). 

 

Utvrđivanje dnevnog reda 

 

Na dnevni red nije bilo primjedbi te je većinom glasova: 15 glasova „za“ i 2 glasa „protiv“ 

(vijećnice Marina Krvavica i Marija Ćurić) usvojen sljedeći: 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Prijedlog Poslovnika Gradskog vijeća Grada Knina 

(Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i 

                          društvene djelatnosti)  

2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Pučkog otvorenog učilišta 

Knin 

(Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i 

                          društvene djelatnosti)  

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

CVRČAK Knin za 2021. godinu 

(Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i 

                          društvene djelatnosti)  

4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o financiranju službenika 

Šibensko-kninske županije 

(Izvjestiteljica:  Kristina Perić, zamjenica gradonačelnika Grada Knina) 

5. Vijećnička pitanja 

 

 

Točka 1. 

Prijedlog Poslovnika Gradskog vijeća Grada Knina 

 

Dana 24. prosinca 2020. godine na snagu su stupili Zakon o izmjenama i dopunama Zakona 

o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (u nastavku teksta: ZIDZLP(R)S) i Zakon o 

izmjenama i dopunama Zakona o lokalnim izborima (u nastavku teksta: ZIDZLI), koji su 

objavljeni u „Narodnim novinama“ broj 144/20. Završnom odredbom ZIDZLP(R)S propisana je 

obveza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave da u roku od 60 dana od dana 

stupanja na snagu ZIDZLP(R)S usklade svoje statute i druge opće akte s odredbama ZIDZLP(R)S.     

mailto:sanda.petrovic.brnic@knin.hr
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Kao i Statut Grada Knina, Poslovnik Gradskog vijeća Grada Knina (u nastavku teksta: 

Poslovnik) donesen je 2009. godine, i od tada je pretrpio brojne izmjene i dopune, slijedom čega se 

pristupilo izradi novog Poslovnika, odredbe kojega su usklađene s izmjenama i dopunama 

ZLP(R)S i ZLI te su odredbe Poslovnika poboljšane nomotehnički. 

Odredbe ZIDZLP(R)S koje su bitne za usklađenje Poslovnika Gradskog vijeća Grada 

Knina odnose se na  broj zamjenika gradonačelnika koji se bira zajedno s njim te se nomotehnički i 

jezično usklađuju odredbe Poslovnika koje se odnose na tog zamjenika. 

 U nastavku članak 2. koji, među ostalim, definira tko je ovlašten sazvati konstituirajuću 

sjednicu predstavničkog tijela, usklađen je s člankom 14. ZIDZLI (kojim se mijenja članak 87. 

stavak 1. Zakona o lokalnim izborima), članak 42. i svi drugi članci kojima se reguliraju prava 

gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika koji je izabran zajedno s njim, usklađeni su s člankom 

16. ZIDZLP(R)S (kojim se mijenja članak 41. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi), članak 72. usklađen je s člankom 23. ZIDZLP(R)S (kojim se dopunjava stavak 2. 

članka 70. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi), na način da odluku o 

privremenom financiranju iz stavka 1. istog članka donosi do 31. prosinca predstavničko tijelo u 

skladu s posebnim zakonom na prijedlog općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana ili 

povjerenika vlade RH te drugog ovlaštenog predlagatelja utvrđenog poslovnikom predstavničkog 

tijela, slijedom čega se Poslovnikom propisuje da je osim gradonačelnika, odnosno povjerenika, u 

slučaju kada je imenovan, ovlašteni predlagatelj za donošenje odluke o privremenom financiranju i 

Odbor za financije i proračun, člankom 94. definirano je održavanje sjednica Gradskog vijeća 

elektroničkim putem. 

 Prijelaznim i završnim odredbama propisano je stupanje na snagu Poslovnika. 

 

Utvrđeno je da Odbor za Statut, Poslovnik i propise nije imao primjedbi na Prijedlog 

Poslovnika Gradskog vijeća Grada Knina. 

 

Rasprave o prijedlogu nije bilo.  

 

Prijedlog je prihvaćen te je Poslovnik Gradskog vijeća Grada Knina usvojen s 15 glasova 

„za“, 2 glasa „protiv“ (vijećnice Marina Krvavica i Marija Ćurić) i nitko „suzdržan“.  

 

Točka 2. 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama  

Odluke o osnivanju Pučkog otvorenog učilišta Knin 

 

 Predloženim izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Pučkog otvorenog učilišta 

(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 7/03, 14/06, „Službeno glasilo Grada Knina“ 

broj 11/20 i 3/21-ispravak)(u nastavku teksta: Odluka), u članku 2. mijenja se stavak 2., i skraćeni 

naziv Učilišta iz dosadašnjeg „Učilište Knin“ mijenja se u „POU Knin“, koji naziv Učilište i 

koristi u poslovnoj korespodenciji te se preciznije utvrđuje i adresa Učilišta. 

U članku 12.a Odluke, koji definira postupak imenovanja ravnatelja, u stavku 6. kao jedan 

od uvjeta za imenovanje ravnatelja uz dosadašnji društveni, dodaje se i humanistički smjer, iz 

razloga srodnosti zanimanja kandidata za ravnatelja s djelatnosti Učilišta i dostupnosti funkcije 

ravnatelja većem broju osoba.  

 

Utvrđeno je da Odbor za Statut, Poslovnik i propise nije imao primjedbi na Prijedlog 

Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Pučkog otvorenog učilišta Knin. 

 

Rasprave o prijedlogu nije bilo.  

 

Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Pučkog 

otvorenog učilišta Knin usvojena s 11 glasova „za“, 2 glasa „protiv“ (vijećnice Marina Krvavica i 

Marija Ćurić) i 4 glasa „suzdržan“ (vijećnici Goran Mrnjavac, Nikolina Grizelj, Nenad Tisaj i 

Robert Marić). 
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Točka 3. 

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za nabavu lož ulja za potrebe  

Dječjeg vrtića CVRČAK Knin za 2021. godinu 

 

Članak 9. Statuta Dječjeg vrtića CVRČAK Knin, u stavku 4. propisuje da ravnatelj Dječjeg 

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

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

suglasnost Upravnog vijeća (stavak 5.), dok je stavkom 6. propisano da iznose preko 100.000,00 

kn odobrava Gradsko vijeće Grada Knina.  

Kako se radi o nabavi euro loživog ulja ekstra lakog u vrijednosti od 176.000,00 kn (bez 

PDV-a), za nabavu istog potrebna je suglasnosti Gradskog vijeća, slijedom čega je predloženo 

Gradskom vijeću Grada Knina donošenje Odluke o davanju suglasnosti za nabavu lož ulja za 

potrebe Dječjeg vrtića CVRČAK  Knin za 2021. godinu. 

 

Utvrđeno je da Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za financije i proračun nisu 

imali primjedbi na Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za nabavu lož ulja za potrebe Dječjeg 

vrtića CVRČAK  Knin za 2021. godinu. 

 

Rasprave o prijedlogu nije bilo.  

 

Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o davanju suglasnosti za nabavu lož ulja za potrebe 

Dječjeg vrtića CVRČAK  Knin za 2021. godinu usvojena sa 16 glasova „za“, nitko „protiv“ i 1 

glasom „suzdržan“ (vijećnica Marina Krvavica). 

 

Točka 4. 

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje  

Ugovora o financiranju službenika Šibensko-kninske županije 

 

U rujnu 2020. godine Grad Knin pokrenuo je inicijativu prema Šibensko-kninskoj županiji, 

Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju, za osiguranje jedne osobe koja bi žurno 

rješavala zahtjeve Grada Knina za izdavanje izdavanje dozvola, obzirom na podkapacitiranost 

njihovog ureda u Kninu. 

Po prijedlogu Šibensko-kninske županije za financiranje jednog službenika, koji bi bio 

primljen u službu u Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju, Ispostava Knin, a koji službenik 

bi obavljao navedene poslove isključivo za područje našeg Grada i susjednih općina, postignut je 

dogovor između gradonačelnika Grada Knina i načelnika općina Kistanje, Biskupija, Ervenik, 

Kijevo i Civljane, o načinu financiranja troškova jednog službenika i to u postotku sukladno broju 

stanovnika svake od jedinica lokalne samouprave i to: Grad Knin 60%, Općina Kistanje 12%, 

Općina Biskupija 10%, Općina Ervenik 8%, općina Kijevo 5% i Općina Civljane 5%, slijedom 

čega je sačinjen i Ugovor, koji se Gradskom vijeću dostavlja na prethodnu suglasnost. 

Ovim Ugovorom Grad Knin i općine Kistanje, Biskupija, Ervenik, Kijevo i Civljane, 

preuzimaju obvezu financiranja bruto plaće službenika u iznosu 9.400 kuna  za radno mjesto II 

kategorije, klasifikacijskog ranga  određenog Pravilnikom  o unutarnjem redu Šibensko-kninske 

županije i financiranje ostalih dodataka na plaću i naknade koje ovise o individualnom slučaju, dok 

je u obvezi Županije osiguranje prostora, opreme i drugih sredstava za rada, kao i pokrivanje 

materijalnih troškova  vezanih uz rad novoprimljenog službenika. Ugovor se sklapa na vrijeme od 

5 godina. 

Kako, temeljem članka 35. stavka 1. točke 7. Statuta Grada Knina („Službeno glasilo Grada 

Knina“ broj 3/21), Gradsko vijeće odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i drugom 

raspolaganju imovinom Grada Knina čija ukupna vrijednost prelazi 0,5 % iznosa prihoda bez 

primitaka ostvarenih u prethodnoj godini, što za ovu godinu iznosi 306.580,00 kuna, pozvano je 

Gradsko vijeće dati suglasnost gradonačelniku Grada za sklapanje Ugovora o financiranju 

službenika Šibensko-kninske županije. 
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Utvrđeno je da Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za financije i proračun nisu 

imali primjedbi na Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o financiranju 

službenika Šibensko-kninske županije. 

 

Rasprave o prijedlogu nije bilo.  

 

Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o 

financiranju službenika Šibensko-kninske županije usvojena s 15 glasova „za“, 2 glasa „protiv“ 

(vijećnice Marina Krvavica i Marija Ćurić) i nitko „suzdržan“. 

 

Točka 5. 

Vijećnička pitanja 

 

Vijećničkih pitanja nije bilo, osim primjedbe vijećnika Nenada Tisaj da još uvijek nije 

dobio odgovor na vijećnička pitanja postavljana na 43. sjednici Gradskog vijeća Grada Knina. 

 

Glasovi članova Gradskog vijeća Grada Knina zaprimljeni e-mailom, čine sastavni dio 

ovoga Zapisnika.  

 

Sjednica je završena u 13,00 sati.  

 

 

 

              ZAPISNIK  VODILA                     PREDSJEDNICA 

 

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


