GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/19-01/10
URBROJ:2182/10-01-19-2
Knin, 5. srpnja 2019. godine

ZAPISNIK
s 26. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina
Sjednica je održana 5. srpnja 2019. godine (petak), 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mirko Antunović
Josip Bebek
Marjan Blažević
Davor Ilić
Maja Deronja
Veselin Đujić
Nikolina Grizelj
Marina Krvavica

9. Robert Marić
10. Dragan Miličević
11. Goran Mrnjavac
12. Vedrana Požar
13. Marko Sinobad
14. Marko Šešo
15. Marinko Tokmakčija
16. Nenad Tisaj

Predsjednica je utvrdila da je na sjednici od ukupno 18 nazočno 16 vijećnika,
vijećnici Marko Vujasinović i Marija Ćurić 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 Statuta Narodne knjižnice - Knin
(Izvjestiteljica: Kornelija Belak, ravnateljica Narodne knjižnice - Knin)
2. Prijedlog Odluke o davanju na upravljanje odlagališta komunalnog otpada
„Mala Promina“
(Izvjestitelj: Ivica Brčina, službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika
Upravnog
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odjela za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu
okoliša)
3. Prijedlog Odluke o raskidu Ugovora o darovanju
(Izvjestitelj: Ivica Brčina, službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika
Upravnog
odjela za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu
okoliša)
4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela
Grada Knina
(Izvjestitelj: dr. sc. Marko Jelić, gradonačelnik)
5. Vijećnička pitanja

Točka 1.
Prijedlog Statuta Narodne knjižnice – Knin
Izvjestiteljica Kornelija Belak, ravnateljica Narodne knjižnice Knin obrazložila
prijedlog. Prijedlog Statuta Narodne knjižnice donosi se uz prethodnu suglasnost Gradskog
vijeća Grada Knina, koju je suglasnost odobrilo u svibnju ove godine. Pravna osnova za
izmjenu Statuta je Zakon o ustanovama i Odluka o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju
Narodne knjižnice Knin.
Odbor za Statut, poslovnik i propise nije imao primjedbi.
Rasprave nije bilo.
Jednoglasno je donesen prijedlog Statuta Narodne knjižnice Knin i čini sastavni dio
ovog Zapisnika.
Točka 2.
Prijedlog Odluke o davanju na upravljanje odlagališta komunalnog
otpada „Mala Promina“
Ivica Brčina, službenik ovlašten za obavljanje poslove pročelnika je obrazložio
prijedlog. Pravna osnova za donošenje ovog prijedloga je Zakon o održivom gospodarenju
otpadom. U članku 84. propisano je da pravna ili fizička osoba može nakon što ishodi
odgovarajuću dozvolu započeti i obavljati djelatnost sakupljanja otpada postupkom
sakupljanja otpada i interventnog sakupljanja otpada te djelatnost oporabe, zbrinjavanja ili
oporabe otpada. Nadalje je istaknuo, odlagalište komunalnog otpada „Mala Promina“ je
sanirano i u sklopu sanacije je izgrađena i nova ploha za odlaganje komunalnog otpada za koji
je ishođena uporabna dozvola. Za navedenu plohu potrebno je ishoditi od nadležnog odjela
Šibensko-kninske županije dozvolu za gospodarenje otpadom. Stoga je potrebno između
Grada Knina i tvrtke Čistoća i zelenilo d.o.o. izregulirati odnose, odnosno da se tvrtki Čistoća
i zelenilo d.o.o. Knin preda na upravljanje odlagalište „Mala Promina“ za potrebe obavljanja
djelatnosti gospodarenja otpadom. Između Grada i tvrtke će se potpisati sporazum o davanju
na upravljanje odlagališta komunalnog otpada „Mala Promina“.
Odbor za Statut, poslovnik i propise nije imao primjedbi.
Rasprave nije bilo.
Jednoglasno je usvojen prijedlog Odluke o davanju na upravljanje odlagališta
komunalnog otpada „Mala Promina i čini sastavni dio ovog Zapisnika.
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Točka 3.
Prijedlog Odluke o raskidu Ugovora o darovanju
Ivica Brčina, službenik ovlašten za obavljanje poslove pročelnika je obrazložio
prijedlog. Ugovorom o darovanju nekretnine, Komunalnom poduzeću d.o.o. Knin je darovana
nekretnina K.O. Kninsko polje, površine 4253 m2, radi poboljšanja uvjeta rada poduzeća i
obavljanje komunalne djelatnosti u Gradu Kninu, a u svrhu realizacije IPA projekta pod
nazivom „Poboljšanje sustava vodoopskrbe i odvodnje i izgradnja uređaja za pročišćavanje
otpadnih voda u Gradu Kninu“. Vrijednost darovane nekretnine iznosi 339.495,75 kuna.
Pravna osnova za donošenje ovog akta je Zakon o obveznim odnosima kojim je propisano da
kad je ispunjenje obveze u određenom roku bitan sastojak ugovora, a dužnik ne ispuni obvezu
u tom roku, ugovor se raskida po samom zakonu. U Ugovoru u članku 4. definirano je da se
Komunalno poduzeće obvezuje darovanu nekretninu privesti ugovorenoj namjeni do 31.
prosinca 2011. godine, koji rok je naknado produžen aneksima ugovora, a temeljem zahtjeva
Komunalnog poduzeće do 31. prosinca 2018. godine. Daroprimatelj darovanu nekretninu nije
priveo namjeni u određenim rokovima, niti su poduzimane radnje kako bi se navedena
nekretnina privela svrsi. Slijedom toga, predlaže se Gradskom vijeću raskidanje ugovor o
darovanju kao i svi aneks ugovori, kako bi se predmetna nekretnina mogla realizirati u druge
svrhe, obzirom da se nalazi u Poduzetničkoj zoni Preperandija. Raskidanjem ugovora
predmetna nekretnina postaje vlasništvo Grada Knina ili će Komunalno poduzeće d.o.o. Knin
isplatiti Gradu Kninu naknadu za darovanju nekretninu u visini tržišne vrijednosti u vrijeme
raskida ugovora.
Rasprave nije bilo.
Jednoglasno je usvojen Prijedlog Odluke o raskidu Ugovora o darovanju i čini sastavni
dio ovog Zapisnika.
Točka 4.
Prijedlog Oluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu
Upravnih tijela Grada Knina
Dr.sc. Marko Jelić, gradonačelnik, je obrazložio prijedlog. Pravni temelj za donošenje
ovog prijedloga je Ustav RH, Zakon o lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi i Statut
Grada Knina. Znači da JLP®S imaju pravo samostalno uredit unutarnje ustrojstvo i djelokrug
svojih tijela te ih prilagoditi lokalnim potrebama i mogućnostima. Grad Knin je Odlukom o
ustrojstvu iz studenog 2013. godine osnovao tri upravna odjela. Zadnjim izmjenama i
dopunama Zakona o službenicima i namještenicima dan je naglasak na aktivnosti i poslove
vezane uz upravljanje projektima koji se financiraju iz fondova ili programa EU, s čim je
otvorena mogućnost dodatnog angažiranja i zapošljavanja u Gradu na povlačenju novca iz tih
fondova. Stoga se predlaže da Upravni odjela za financije, gospodarstvo i EU postane
Upravni odjel za programe Europske unije, gospodarstvo, strateško planiranje i razvoj,
financije, javnu nabavu i naplatu potraživanja, s tim da će se pojedini poslovi preraspodijeliti
iz drugih upravnih odjela u ovaj.
Odbor za Statut, poslovnik i propise nije imao primjedbi.
Vijećnik Marinko Tokmakčija, ispred Kluba vijećnika HDZ-a, je rekao da je ovo
prevelik odjel, te da je jako puno poslova za jednu osobu. Smatra da je ovo pokušaj uvođena
centralizacije, odnosno stavljanja moći jednoj osobi. Prije par mjeseci Gradsko vijeće je
odbilo usvojiti odluku o jednom jedinstvenom upravnom odjelu. Stav Kluba vijećnika je da
se glasa za. Gradonačelnik smatra da ovo nije centralizacija, da troškovi neće rasti, te da je
važno da sve funkcionira.
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Jednoglasnom je usvojen prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o
ustrojstvu upravnih tijela Grada Knina i čini sastavni dio ovog Zapisnika.
Točka 5.
Vijećnička pitanja
-

Vijećnik Marinko Tokmakčija je konstatirao da se kod kuće od Ivice Brčine, već
više od mjesec dana nije maknuo asfalt. Pročelnik Brčina je rekao da će se reagirati
i ubrzati.

-

Vijećnik Robert Marić je pitanje imao u svezi s mostićem uz ulicu D33, da se
prilikom podizanje vode ta voda vraća nazad u baru, da treba nova sanacija
postojećeg stanja. Pročelnik Brčina je rekao da je prije 6-7 godine bila sanacija
mostića, prilikom čega je dio materijala upao u kanal. Uputit će Hrvatskim
cestama dopis da se održi sastanak i dogovori sanacija.

-

Vijećnica Maja Deronja je upitala da li će Grad nabavljati vježbenice za
osnovnoškolce. Gradonačelnik je odgovorio da će se ići nabavku radnog
materijala.

-

Vijećnik Josip Bebek je upitao tko će zabavljati u popodnevnim satima. Smatra da
treba da budu neka zvučna imena. Gradonačelnik je odgovorio da će pjevati
Mladen Grdović, Zlatko Pejaković i Jasmin Stavros.

-

Vijećnica Nikolina Grizelj je upitala što je s kontejnerima koji se nalaze na platou
kod tržnice to smeće se nalazi i izvan njih, djeca se oko igraju. Pročelnik Brčina je
rekao da je u planu da se naprave podzemni kontejneri,

-

Vijećnik Goran Mrnjavace je upitao koji je broj investitora koji su uložili u Grad i
za pribijanje roka na izgradnji atletske staze. Gradonačelnik je odgovorio da
Rokovi za izgradnju atletske staze su produžavani nekoliko puta zbog vremenskih
neprilika, staza je asfaltirana ali nije bila

-

Vijećnica Marina Krvavica je imala primjedbu na plavo obojane hangare od
tvornice DIV koji, pop njenom mišljenju, narušavaju izgled, te je upitala da li se to
može nekako drugačije urediti.

-

Vijećnik Davor Ilić je upitao za postavljene vibracijske trake kod Konzuma na
Vedrom polju. Pročelnik je odgovorio da su postavljene iz sigurnosnih razloga.

Završeno u 16.48 sati.
ZAPISNIK SASTAVILA
Lidija Ćurko

PREDSJEDNICA
Vedrana Požar, struč.spec.oec.
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