GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/20-01/22
URBROJ: 2182/10-01-20-2
Knin, 25. studenog 2020.

ZAPISNIK
s 41. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina
održane 25. studenog 2020. elektroničkim putem
Iz razloga trenutačno nepovoljne epidemiološke situacije u našoj Županiji, sukladno Odluci
Stožera civilne zaštite RH, o izmjenama Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za
područje Šibensko-kninske županije, KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-20-211 od
10. studenog 2020., a kojom je dana preporuka da se sjednice predstavničkih tijela održavaju na
daljinu elektroničkim putem, predsjednica Gradskog vijeća Grada Knina Vedrana Požar sazvala je
41. sjednicu Gradskog vijeća Grada Knina, koja je održana elektrončkim putem, dana 25. studenog
2020. u vremenu od 9,00 do 13,00 sati.
U radu 41. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina, održane elektroničkim putem,
sudjelovali su:
 gradski vijećnici Grada Knina
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mirko Antunović
Josip Bebek
Marjan Blažević
Marija Ćurić
Maja Deronja
Veselin Đujić
Nikolina Grizelj
Davor Ilić
Robert Marić

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

 gradonačelnik Grada Knina Marko Jelić sa zamjenicima Marijo Ćaćić, Kristina
Perić i Željko Džepina
 zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Knina Miran Marelja
 službenici ovlašteni za privremeno obavljanje poslova pročelnika 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 te službenica
ovlaštena za poslove Gradskog vijeća Tatjana Plavčić.

Sjednici nije bila nazočna vijećnica Marina Krvavica te je utvrđeno da je na sjednici, od
ukupno 18, nazočno 17 vijećnika i da Vijeća ima kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje
odluka.
Dnevni red s materijalima za predloženu točku dnevnog reda i Zapisnik sa 40. sjednice GVa, svim sudionicima u radu sjednice, dostavljeni su 19. studenog 2020. 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 40. sjednice Gradskog vijeća
Na Zapisnik nije bilo primjedbi te je isti usvojen većinom glasova: 14 glasova „ZA“, 1 glas
„PROTIV“ (vijećnica Marija Ćurić) i 2 glasa „SUZDRŽAN“ (vijećnici Nenad Tisaj te Marko
Šešo, sukladno članku 109. stavku 4. Poslovnika )).
Utvrđivanje dnevnog reda
Na dnevni red nije bilo primjedbi te je većinom glasova: 16 glasova „ZA“ i 1 glasom
„PROTIV“ (vijećnica Marija Ćurić), usvojen sljedeći:
DNEVNI RED:
1. Prijedlog Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Knina
(Izvjestitelj: Miran Marelja, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Knina)
2. Vijećnička pitanja
U ime Kluba vijećnika HDZ-a, predsjednik Kluba, vijećnik Nenad Tisaj, dostavio je sljedeći
upit:
„Prije nego usvojimo izmjene Statuta JVP u ime kluba vijećnika HDZ-a imam pitanje, je li
gradska administracija suglasna s prijedlogom izmjena Statuta? Naime, JVP KNIN to je zatražila,
a gradonačelnik je samo proslijedio akt, navodeći u pozivu da je Miran Marelja (u ime JVP)
predlagatelj. Drugim riječima, po nama aktu nedostaje potvrda nadležnog upravnog odjela ili
pravne službe da je prijedlog JVP KNIN usklađen sa zakonskim izmjenama što bi svakako trebalo
napraviti prije nego se da GV -u na usvajanje. Unaprijed hvala na odgovoru.“
Odgovor na upit ispred nadležnog Upravnog odjela dala je službenica ovlaštena za privremeno
obavljanje poslova pročelnika Sanda Petrović Brnić:
„Temeljem čl.45.st.6.toč.1. Statuta Grada Knina gradonačelnik priprema prijedloge općih
akata, odnosno predlaže Gradskom vijeću donošenje općih i drugih akata iz njegove nadležnosti.
Prijedloge akata pripremanju nadležna upravna tijela ili ustanove, a gradonačelnik ih predlaže
Gradskom vijeću na donošenje, usvajanje ili davanje prethodne suglasnosti.
Prijedlog Statuta JVP Grada Knina koji je Gradskom vijeću dostavljen na davanje prethodne
suglasnosti sadrži svu propisanu dokumentaciju, i to: prijedlog akta s obrazloženjem, Odluku
Vatrogasnog vijeća o utvrđenju prijedloga Statuta JVP te dopis gradonačelnika kojim se prijedlog
akta, sukladno čl. 38., 47. i 49. Poslovnika podnosi predsjedniku Gradskog vijeća.
I ovaj put, kao i u svim prethodnim slučajevima kada je Gradsko vijeće davalo prethodnu
suglasnost na akte gradskih ustanova, ispoštovane su odredbe Poslovnika Gradskog vijeća Grada
Knina o postupku predlaganja akta za njegovo donošenje.
Nadam se da ste odgovorom zadovoljni, a u slučaju dodatnih upita i dalje Vam stojim na
raspolaganju.“
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Točka 1.
Prijedlog Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Knina
Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Miran Marelja, u obrazloženju
dostavljenom uz prijedlog Statuta, pojasnio je razloge za donošenje novog Statuta JVP Grada
Knina te je, među ostalim, naveo da je 1. siječnja 2020. stupio na snagu novi Zakon o vatrogastvu
kojim se uređuje sustav vatrogastva u RH, da je člankom 122. stavkom 2. istog propisano da su
javne vatrogasne postrojbe koje su registrirane kao ustanove sukladno odredbama Zakona o
ustanovama, dužne uskladiti svoje poslovanje s odredbama novog Zakona o vatrogastvu, u roku
od 12 mjeseci od dana njegovog stupanja na snagu, slijedom čega je Vatrogasno vijeće JVP Grada
Knina, na sjednici održanoj dana 10. studenog 2020. utvrdilo prijedlog novog Statuta JVP Grada
Knina koji je i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Knina na razmatranje i davanje prethodne
suglasnosti na isti.
Utvrđeno je da Odbor za Statut, Poslovnik i propise nije imao primjedbi na Prijedlog
Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Knina.
Rasprave o prijedlogu nije bilo.
Glasovanje je zaključeno 25. studenog 2020. u 13,00 sati, predsjednica Gradskog vijeća
utvrdila je da je prijedlog prihvaćen te je Statut Javne vatrogasne postrojbe Grada Knina usvojen
većinom glasova: 15 glasova „ZA“, 1 glasom „PROTIV“ (vijećnica Marija Ćutić) i 1 glasom
„SUZDRŽAN“ (vijećnik Goran Mrnjavac, sukladno članku 109. stavku 4. Poslovnika), što će se
utvrditi Zaključkom koji je zajedno sa Statutom sastavni dio Zapisnika.
Točka 2.
Vijećnička pitanja
Vijećničkih pitanja nije bilo.
Sjednica je završena u 13,00 sati.

ZAPISNIK VODILA

PREDSJEDNICA

Sanda Petrović Brnić, dipl. iur.

Vedrana Požar, struč.spec.oec.
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