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       REPUBLIKA HRVATSKA 

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA 

  
                GRAD DRNIŠ 

           GRADSKO VIJEĆE 

 

KLASA:    021-05/21-50/05 

URBROJ:  2182/06-21-02                                                 

Drniš,        13. srpnja 2021. godine                                                            

 

 

Z A P I S N I K  

            

 

sa 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Drniša, održane dana 13. srpnja 2021. godine, u 

velikoj gradskoj vijećnici, s početkom u 19,oo sati. 

 

            Nazočni članovi vijeća:    

 Tomislav Dželalija, Ante Pleadin, Antonija Vatavuk, Dragan Radeljak, Zrinka 

Vukušić, Petar Abramac, Ana Mrđen, Anđelka Tomić, Marin Barišić, Ante Galić, Joško 

Nedoklan, Ivica Kosor (12)             

 

Odsutni članovi vijeća:  

 Vlatka Duilo (1) 

 

Ostali nazočni: 

        Josip Begonja, Marija Lovrić, Ivana Sučić, Šime Cigić, Niveska Vlaić, Ivo Bilić, 

Davor Gaurina, Davor Čupić, Marinko Šindilj, Davor Jakelić 

 

  Zapisničar: Ivana Lacić 

 

            Tomislav Dželalija – otvaram 2. sjednicu Gradskog vijeća Grada Drniša. 

Srdačno pozdravljam vijećnice i vijećnike, gradonačelnika Grada Drniša g. Josipa 

Begonju, pročelnike Upravnih odjela Grada Drniša, ravnatelje ustanova i direktore poduzeća, 

predstavnike medija, sve slušatelje Radio postaje Drniš.  

Molim pročelnicu, gospođu Mariju Lovrić da izvrši prozivku vijećnika radi 

utvrđivanja nazočnosti vijećnika.  

            Utvrđujem da je na 2. sjednici Gradskog vijeća nazočno 12  od 13 vijećnika, te da 

postoji kvorum za valjano odlučivanje.  

 

 Kako na prošloj sjednici nije bio nazočan vijećnik ANTE GALIĆ, te sada pristupa 

polaganju svečane prisege.  
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„Prisežem svojom čašću da ću dužnost vijećnika u Gradskom vijeću Grada 

Drniša obavljati savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu držati Ustava Republike 

Hrvatske, zakona i Statuta Grada Drniša, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak 

Republike Hrvatske i Grada Drniša“.  

  

   Ante Galić – PRISEŽEM  

 

 

             Prelazimo na potvrdu zapisnika sa 1. sjednice Gradskog vijeća Grada Drniša. 

 

             Otvaram raspravu po zapisniku sa 1. sjednice Gradskog vijeća. 

 

             Zapisnik sa 1. sjednice Gradskog vijeća je usvojen  sa   

 

 

12 (dvanaest) glasova ZA   

te se jednoglasno PRIHVAĆA 

 

 

 Vijećnička pitanja: 

 

 Ana Mrđen – moje pitanje je vezano za Jabuku, cestu u Siveriću, jedan dio je sad pri 

kraju. Zanima me što je u planu u nastavku, koliko se još planira napraviti.  

 Josip Begonja – najbolje bi bilo da je cijela odjednom napravljena. Ali, to košta. Mi 

smo sad oko 500 tisuća kuna utrošili, od čega oko 300 tisuća kuna od Ministarstva i 200 

tisuća kuća iz Proračuna Grada. Najveći dio novaca je otišao na sanaciju zida koji je na neki 

način bio opasan, na samom zavoju. Ostalo je, prema projektu koji je napravljen  nekih 480 

metara, prema projektantskim vrijednostima to je oko 500 tisuća kuna. U ovoj godini se 

sigurno neće nastaviti. U idućoj godini, sukladno nacionalnim programima koji financira 

Ministarstvo regionalnog razvoja, kao i ove godine, javiti se. Ja vjerujem, da ćemo po prilici 

isti iznos dobiti, i u idućoj godini bi trebala Jabuka do raskrsnice biti gotova.  

 To se razvuklo kroz tri godine, 2019., 2020. i 2021., odnosno i 2022. ako ćemo 

računati ovaj završni dio. 

Mislim da je s aspekta sigurnosti i s aspekta oborinskih voda stanje bolje nego što je 

bilo.  

Ivica Kosor – prvo pitanje se odnosi na održavanje nerazvrstanih cesta, vegetacija na 

pojedinim mjestima  u Trbounju je doslovno spojila ulicu. Zanima me što je sa onim strojem 

koji smo kupili. Da li je taj stroj u funkciji. Da li ga uopće koristimo. Šta je sa javnim 

radovima. Takvo stanje nije samo u Trbounju, prolazio sam kroz Ključ, isto je stanje.  

Drugo pitanje je vezano za naš parking ispred gradske uprave. To je teški nered. A 

imale su i pojedine službe problema za dobivanje parkirnog mjesta. Što je s tim i kada se to 

planira riješiti.  

            Josip Begonja – vezano za parking, to je parking za potrebe Gradske uprave. Dosta je 

službi koje su  trebale dobiti daljinski. Bilo je spuštanja stupića iz kancelarije kroz prozor, 

dešavalo se niz nezgoda. Spustili smo stupić da svi imaju pravo ulaska na parking kao da je to 

javni parking. Ako bi ponovno uvodili, morali bi imati drugi sistem, možda rampu.  

 Što se tiče održavanja nerazvrstanih cesta, te kakvo je stanje vozila, tu je direktor 

gradske čistoće.  
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 Ja vam mogu kazati da javni radovi nisu za održavanje nerazvrstanih cesta. Oni su za 

održavanje javnih površina, parkova, groblja. Cesta kroz Trbounje je županijska cesta i u 

nadležnosti je Županijske uprave za ceste, a ne Grada.  

Javni radovi bi mogli obaviti radove na vašem groblju, pokositi travu.  

Javni radovi su socijalna kategorija.  

 Ante Galić – prvo pitanje se odnosi na njegov veliki kapitalni objekt – hostel Bogatići 

koji je pompozno otvoren prije nekih dva mjeseca. Krenuo je s radom. Koliko ja znam ništa 

još  nije riješeno. Tko je voditelj tog hostela. Tko su djelatnici. Hostel uopće ne  radi popodne. 

Prije par dana je došlo par gostiju. Naišli su na zatvorena vrata.  

Obećano je i uređenje zoga za balote koji je izmješten zbog hostela. Od toga još ništa. 

Jel moguće da zog za balote, koji košta dvadesetak tisuća kuna da to još nije riješeno.  

Drugo pitanje je vezano za sport. Odnosno nogomet. Tko je dobio ove godine 

organizaciju malonogometnog turnira Sv. Roko, i da li će uopće biti.  

 Josip Begonja – kao prvo, to nije moj kapitalni projekt. To je dio projekta NATURA.  

 Radno vrijeme, mi smo to dali na upravljanje našem komunalnom društvu Gradska 

čistoća, a g. Šindilj će vam pojasniti organizaciju rada tog hostela. 

 Zog – nije u pitanju novac. Vi to znate. U pitanju su imovinsko pravna pitanja, teren.  

Tamo gdje je Mjesni odbor odredio je vlasništvo Republike Hrvatske. Mi smo zatražili da 

nam se to ustupi ili proda, ali ne možemo na to utjecati niti da nam Ministarstvo državne 

imovine to riješi preko reda. Ako vi imate nekakav svoj teren, kojeg bi nam poklonili mi 

ćemo tu rado napraviti zog.  

 Kao i svake godine, organizator turnira je NK DOŠK zajedno sa Zajednicom sportova.  

 Ante Galić -  kažete da je nogometni klub DOŠK svake godine organizator 

malonogometnog turnira, a svjesni ste toga da je u zadnjih šest godina malonogometni turnir 

Sv. Roko NK Došk organizirao samo dva puta. A ostala tri puta, jednom Društvo prijatelja 

Hajduka, jedne godine g. Frane Marin u suradnji sa mnom, a jedne godine ja  i Damir Sušić. 

Nitko iz NK Došk se nije htio prihvatiti organizacije turnira. Zanima me zašto je Društvo 

prijatelja Hajduka prije par godina, kad se NK Došk nije htio prihvatiti turnira, prihvatilo 

organizacije, tada je ulaznica bila, po prvi put, 5 kuna, i u zadnjih 15 godina turnir je završio 

sa plusom oko 9 tisuća kuna. To je otišlo u humanitarne svrne. I tada, nikad više ekipa na 

turniru nije bilo kao te 2019. godine.  

      Josip Begonja – ja ne znam, poštovani vijećniče, kakav vi odgovor od mene 

očekujete. Činjenica je, da je bilo određenih problema u upravi, nekoliko se uprava 

promijenilo, bilo je određenih oscilacija u njihovoj mogućnosti organiziranja. To je činjenica.  

Činjenica je da je jedne godine i Zajednica sportova organizirala. Činjenica je da se pomoglo 

Društvu prijatelja hajduka pri organizaciji. G. Marin je bio član uprave NK Došk kad se 

prijavio da bi to organizirao. Nigdje na plakatima niste mogli vidjeti da je organizator Frane 

Marin i suorganizator Ante Galić, nego su to radili u ime NK Došk.  

 Logično da da kad postoji Zajednica sportova da ona zajedno sa sportskim klubovima 

budu nositelji organizacije tog događaja. Koliko će biti prijavljenih ekipa, dobro je da ih ima 

što više. 2020. godine nije bilo turnira. Ove godine su mjere popustile. Vidimo da u susjednim 

sredinama organiziraju malonogometne turnire.  

Joško Nedoklan – da li je Grad Drniš proveo evidenciju komunalne infrastrukture 

sukladno članku 63. Zakona o komunalnom gospodarstvu.  

Do 04. 08. 2019. godine smo to trebali napraviti po Zakonu o komunalnom gospodarstvu koji 

je stupio na snagu 04. 08. 2018. godine. Dat je rok od godine dana da se to napravi, da se 

ustroji evidencija.  

 Drugo pitanje – odnosi se na, da li je Grad Drniš, odnosno, hoće li Grad Drniš 

financirati nabavu radnih bilježnica i drugog materijala za učenike na području Grada Drniša.  

Josip Begonja – što se tiče prvog pitanja, to je u postupku.  
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Što se tiče drugog pitanje, ono što možemo sukladno svojim financijskim 

mogućnostima to ćemo nabavljati, i to prvenstveno za učenike prvog razreda.  

Joško Nedoklan -  podsjećam da je zakonodavac uveo rok od godinu dana da se 

ustroji komunalna infrastruktura, pa me zanima, s obzirom da Grad ima obvezu održavanja 

komunalne infrastrukture, na koji način to rješava, kad je očito da evidencije nema.  

Josip Begonja – na to ću vam pitanje odgovoriti pismeno. 

 

 

Za današnju sjednicu predložena je, od strane gradonačelnika,  slijedeća nadopuna 

dnevnog reda 

 

 

AD –10/   

 

Izvješće o radu GRADSKE ČISTOĆE DRNIŠ d.o.o. Drniš za 2020. godinu- 

 Predlagatelj: Gradonačelnik. 

 

Nadopuna dnevnog reda je usvojena sa  

 

10 (deset) glasova ZA i  

2 (dva) glasa PROTIV 

te je većinom glasova PRIHVAĆENA  

 

 

Za današnju sjednicu predložen je slijedeći  

 

 

D n e v n i    r e d  

 

                                                              

1. Prijedlog Odluke o izmjeni Statutarne odluke o izboru članova vijeća gradskih četvrti 

i mjesnih odbora na području Grada Drniša – predlagatelj: Gradonačelnik,  

2. Rasprava Izvješća o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za Savjet mladih 

Grada Drniša i izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Drniša - 

predlagatelj: Komisija za izbor i imenovanje,  

3. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna (VIII) Urbanističkog plana 

 uređenja Grada Drniša - predlagatelj: Gradonačelnik, 

4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada 

Drniša po zahtjevu Dječjeg vrtića Drniš - predlagatelj: Gradonačelnik 

5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada 

Drniša-Kulturni centar za posjetitelje Grada Drniša - predlagatelj: Gradonačelnik 

6. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Drniša za 

razdoblje od 15.06.2021. - 31.12.2021. godine za redovito godišnje financiranje 

političkih stranaka  zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Drniša - predlagatelj:     

Gradonačelnik, 

7. Prijedlog Odluke o davanju  suglasnosti Gradonačelniku Grada  Drniša za  

provedbu postupka javne nabave i sklapanje ugovora o nabavi radova, u sklopu projekta: 

Zamjena rasvjetnih tijela na području Grada Drniša – predlagatelj: Gradonačelnik, 



5 

 

  8.  Prijedlog Odluke o davanju  suglasnosti Gradonačelniku Grada Drniša za  

provedbu postupka javne nabave i sklapanje ugovora o nabavi radova, u sklopu projekta: 

Izgradnja športskog igrališta Kadina Glavica - predlagatelj: Gradonačelnik, 

  9.  Prijedlog odluke o pokretanju postupka izrade Strategije upravljanja  

nekretninama u vlasništvu Grada Drniša- predlagatelj: Gradonačelnik, 

10. Izvješće o radu GRADSKE ČISTOĆE DRNIŠ d.o.o. Drniš za 2020. godinu- 

 Predlagatelj: Gradonačelnik. 

 

Dnevni red je usvojen sa   

 

10 (deset) glasova ZA, 

1 (jedan) glas PROTIV i  

1 (jedan) glas SUZDRŽAN 

te se većinom glasova 

PRIHVAĆA 

 

 

AD-1/  

 

Marija Lovrić – ukratko upoznaje nazočne o prijedlogu Odluke o izmjeni Statutarne 

odluke o izboru članova vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora na području Grada Drniša.  

Grad Drniš je 2014. godine donio Statutarnu odluku o izboru članova vijeća gradskih 

četvrti i mjesnih odbora na podruju Grada Drniša. 

U praksi se potvrdilo da je ova odredba prenormirana. Naime člankom 9. predmetne 

odluke   je propisano u šest slučajeva kada članu vijeća mandat prestaje prije isteka redovitog 

četverogodišnjeg mandata, te je jedan od tih slučajeva i ostavka. Ova odredba kojom se 

propisuje da ostavka mora biti ovjerena kod javnog bilježnika  nije predviđena niti kad su u 

pitanju pisane ostavke na  funkcije na nivou Županije, a čak niti kad je u pitanju podnošenje 

pisanih ostavku  u Hrvatskom saboru.  

 Ovlašteni Predlagatelj je mišljenja da se rečenica „Pisana ostavka člana vijeća treba 

biti ovjerena kod javnog bilježnika najranije osam dana prije njezina podnošenje“ – iz 

navedenih razloga treba brisati. 

Joško Nedoklan – samo bi se osvrnuo na ovo što je pročelnica rekla. U materijalima 

koja su dostavljena vijećnicima nije nam dostavljeno obrazloženje ove odluke, nego samo 

tekst odluke.  

 Zato sam i glasao protiv ovako utvrđenog dnevnog reda.  

 Člankom 34. stavak 2. Poslovnika definirano je da prijedlog akta sadrži …“tekst 

prijedloga akta sa obrazloženjem“… .  

 Ne možemo se mi kvalitetno pripremiti za raspravu ako ne znamo koji su motivi za 

donošenje ovakve odluke.  

 Marija Lovrić – što se tiče samoga obrazloženja, isto se može dati i u usmenom 

obliku u tijeku trajanja sjednice.  

 

 Nakon iznijetog, prijedlog Odluke o izmjeni Statutarne odluke o izboru članova 

vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora na području Grada Drniša, se usvaja sa  

 

9 (devet) glasova ZA, 

2 (dva) glasa PROTIV i 

1 (jednim) glasom SUZDRŽANIM  

te se većinom glasova PRIHVAĆA  
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 AD-2/ 

 

 Pleadin Ante – Na temelju članka 10. stavka 5. Zakona o savjetima mladih („Narodne 

novine, broj: 41/14.) i članka 7. Odluke o osnivanju Gradskog savjeta mladih Grada Drniša  

(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj: 6/14 - u daljnjem tekstu: Odluka o 

osnivanju), Komisija za izbor i imenovanja na  sjednici održanoj dana  29. ožujka 2021. 

godine, utvrđuje Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za Savjet mladih 

Grada Drniša 

Temeljem članka 6. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine, broj 41/14.) 

Gradsko vijeće Grada Drniša donijelo je Odluku o osnivanju Gradskog savjeta mladih 

(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije broj: 6/14) kao savjetodavnog tijela Grada 

Drniša, koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih u cilju njihovog sudjelovanja 

u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivno 

uključivanje mladih u javni život te informiranje i savjetovanje mladih grada Drniša. 

Sukladno odredbama članka 5. Odluke o osnivanju, Gradsko vijeće Grada Drniša 

donijelo je na  26. sjednici održanoj dana 12. veljače 2021. godine Odluku o objavi  Javnog 

poziva  za predlaganje  kandidata/kandidatkinja  za izbor članova i zamjenika članova Savjeta 

mladih Grada Drniša a koji je objavljen 16. veljače 2021. godine u tjedniku „Slobodna 

Dalmacija“, na mrežnim stranicama Grada Drniša te na oglasnoj ploči. Rok za podnošenje 

kandidature bio je dvadeset dana od dana objave  odnosno zaključno do 8. ožujka 

2021.godine. 

Članove i zamjenike članova Savjeta mladih tajnim glasovanjem bira Gradsko vijeće 

Grada Drniša na vrijeme od tri godine. 

Kandidature za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike mogu istaknuti udruge 

koje su sukladno Statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za 

mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili 

strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalnih skupina mladih (skupina od 

najmanje 20 mladih).     

Kandidati za članove savjeta mladih i njihovi zamjenici  moraju biti u dobi od 

navršenih petnaest do navršenih trideset godina sa prebivalištem ili boravištem na području 

Grada Drniša. 

Prijedlozi ovlaštenih predlagatelja obavezno sadrže: 

- naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja, 

- podatke o kandidaturi (ime i prezime, datum i godina rođenja, prebivalište ili 

boravište – fotokopija osobne iskaznice ili prijave boravišta), 

- obrazloženje prijedloga, 

- izjavu o prihvaćanju kandidature za člana, odnosno zamjenika člana Savjeta mladih 

Grada Drniša. 

Prijedlog kandidata i njihovih zamjenika koji je nepravovremen, nepotpun ili nepravilno 

sastavljen neće se razmatrati. 

Sukladno članku 7. Odluke o osnivanju  Komisija za izbor i imenovanje Gradskog vijeća 

Grada Drniša na svojoj  sjednici održanoj dana  29. ožujka 2021. godine obavila je provjeru 

formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te utvrdila slijedeće: 

1. Na javni poziv za isticanje kandidature za izbor članova  i zamjenika članova Savjeta 

mladih Grada Drniša  kandidaturu su podnijeli slijedeći ovlašteni predlagatelji: 

          

      1. Športsko rekreativno društvo Miljevci                    dana 05. ožujka 2021. godine,  

      2. Kulturno umjetnička udruga „Miljevci“ Drinovci  dana 05. ožujka 2021. godine,   

      3. Košarkaški klub DOŠK                            dana 05. ožujka 2021. godine, 

      4. Malonogometni klub Pokrovnik                 dana 05. ožujka 2021. godine, 
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      5. Košarkaški klub DOŠK                                  dana 05. ožujka 2021. godine, 

 6. Košarkaški klub DOŠK                                  dana 05. ožujka 2021. godine, 

      7. Košarkaški klub DOŠK                                  dana 05. ožujka 2021. godine, 

2. Kandidature su  potpune i dostavljene pravovremeno od ovlaštenih predlagatelja  te 

sadrže: 

      1. naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja, 

      2. popis prijavljenih kandidata i njihovih zamjenika sa podacima o prebivalištu,  

datumu i godini rođenja, fotokopije osobnih iskaznica i izjave o prihvaćanju kandidature za 

člana, odnosno zamjenika člana i 

              3. obrazloženje  prijedloga      

              3. Kandidature: 

  - Športsko rekreativno društvo Miljevci     predložio je kandidaturu za jednog člana i  

jednog   zamjenika člana Savjeta mladih Grada Drniša kako slijedi: 

          1. Antonija Vatavuk  iz Širitovaca, Drniš, Uz cestu kod škole 15A  rođena 10. 

svibnja 1993. godine. - za člana 

         Marija Puljić Braica  iz Drniša, Ulica Bana Nehorića 18, rođena 8. siječnja  1994.  

godine. – za zamjenika 

               - Kulturno umjetnička udruga „Miljevci“ Drinovci  predložio je kandidaturu za 

jednog člana i jednog zamjenika člana Savjeta mladih Grada Drniša kako slijedi: 

              1. Antonio Vlaić, Drniš, Kaočine, Vlaići 5, rođen 23. prosinca 1993. godine. - za 

člana 

                  Mateo Mazalin, Drniš, Vukovarska ulica2, rođen 9. travnja 2001. godine.  – za 

zamjenika člana 

              - Košarkaški klub DOŠK  predložio je kandidaturu za jednog člana i jednog 

zamjenika člana Savjeta mladih Grada Drniša kako slijedi: 

 

              1. Božo Vukušić iz Drniša, Ulica Petra Svačića 34, rođen 25. veljače 1998.godine. – 

za člana 

       Stjepan Lojić iz Drniša, Parčić, Banovci 1A, rođen 19. studenog 1998. godine. –  

za zamjenika člana 

                - Malonogometni klub Pokrovnik predložio je kandidaturu za jednog člana i jednog 

zamjenika člana Savjeta mladih Grada Drniša kako slijedi: 

         1. Ante Štrkalj, Drniš, Pokrovnik. Ulica Sv. Ante 5 , rođen 25. listopada 1993. godine.      

–  za člana 

            Stipe Menđušić, Drniš, Pokrovnik, Ulica Sv. Ante 12, rođen 4. veljače 2000. godine. 

- za zamjenika  

               - Košarkaški klub DOŠK predložio je kandidaturu za jednog člana i jednog zamjenika 

člana Savjeta mladih Grada Drniša kako slijedi: 

               1. Mate Goreta iz Drniša, Kadina Glavica, Donje Gorete 16, rođen 28. lipnja 2003. 

godine. – za člana 

      Anđela Mirković iz Drniša, Ulica, Serdara Nakića-Vojnovića 33, rođena 9. lipnja  

1995.godine.- za zamjenika člana 

              - Košarkaški klub DOŠK predložio je kandidaturu za jednog člana i jednog 

zamjenika člana Savjeta mladih Grada Drniša kako slijedi: 

1. Ana-Marija Ćoraš  Drniš, Športski park Podvornica 3, rođena 6. kolovoza 1998.  

godine.- za člana 

Ivana Đidara Drniš, Ulica Petra Svačića 86 rođena 3. veljače 1994. godine.- za  

zamjenika člana 
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             - Košarkaški klub DOŠK predložio je kandidaturu za jednog člana i jednog zamjenika 

člana Savjeta mladih Grada Drniša kako slijedi: 

1. Tea Šarić iz Drniša, Kardinala Jurja Utišinovića 15,  rođena 15. siječnja 1999.  

godine. – za člana 

     Dalia Bojčić, iz Drniša, Vukovarska ulica 16, rođena 11. listopada 1995. godine. –  

za zamjenika člana.  

 

Komisija za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Drniša utvrdila je: 

- da je kandidatura za člana i zamjenika člana Savjeta mladih Grada Drniša  Športsko 

rekreativno društvo Miljevci pravovaljana,  

- da je kandidatura za člana i zamjenika člana Savjeta mladih Grada Drniša Kulturno 

umjetnička udruga „Miljevci“ Drinovci    pravovaljana, 

- da je kandidatura za članove i zamjenike člana Savjeta mladih Grada Drniša Košarkaški 

klub DOŠK  pravovaljana, 

- da je kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Drniša 

Malonogometni klub Pokrovnik  pravovaljana, 

- da je kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Drniša Košarkaški 

klub DOŠK  pravovaljana, 

-  da je kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Drniša Košarkaški 

klub DOŠK pravovaljana, 

- da je kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih  Grada Drniša Košarkaški 

klub DOŠK  pravovaljana, 

-  da svi kandidati imaju prebivalište/boravište na području Grada Drniša, 

 - da svi kandidati imaju od navršenih petnaest godina do navršenih trideset godina života. 

  

Napominje se da sukladno članku 12. stavak 4. Zakona o savjetima mladih, član Savjeta 

mladih Grada Drniša koji za vrijeme trajanja mandata navrši trideset godina nastavlja s radom 

u Savjetu mladih Grada Drniša do isteka mandata na koji je izabran. 

     Člankom 9. Odluke o osnivanju propisano je da se popis važećih kandidatura utvrđuje 

na način da se ime i prezime kandidata na listi navodi prema redoslijedu zaprimljenih 

prijedloga.       

Sukladno naprijed navedenom utvrđuje se popis važećih kandidatura za članove i 

zamjenike članova Savjeta mladih Grada Drniša kako slijedi: 

 

Športsko rekreativno društvo Miljevci      

 1. Antonija Vatavuk 10. svibnja 1993. godine.  član 

      Marija Puljić Braica  8. siječnja  1994. godine.   zamjenik 

Kulturno umjetnička udruga „Miljevci“ Drinovci   

2. Antonio Vlaić, Drniš, 23. prosinca 1993. godine.  član 

          Mateo Mazalin, 9. travnja 2001. godine.  zamjenik člana 

Košarkaški klub DOŠK  : 

 3. Božo Vukušić   25. veljače 1998.godine član 

     Stjepan Lojić  19. studenog 1998. godine  zamjenik člana 

Malonogometni klub Pokrovnik : 

       4.  Ante Štrkalj, 25. listopada 1993. godine član 

           Stipe Menđušić,  4. veljače 2000. godine. –  za zamjenika člana  

      Košarkaški klub DOŠK : 

             5.  Mate Goreta i 28. lipnja 2003. godine  član 

    Anđela Mirković  9. lipnja 1995.godine.- za zamjenika člana 
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Košarkaški klub DOŠK : 

6. Ana-Marija Ćoraš 6. kolovoza 1998. godine  član 

                 Ivana Đidara  3. veljače 1994. godine.-  zamjenik člana 

Košarkaški klub DOŠK : 

7.Tea Šarić 15. siječnja 1999. godine.  član 

    Dalia Bojčić,  11. listopada 1995. godine.  zamjenik člana.  

 

Sukladno naprijed navedenom i članku 9. stavak 2. Odluke o osnivanju koji propisuje 

da lista kandidata sadrži naznaku predlagatelja, ime i prezime kandidata i zamjenika i datum i 

godinu rođenja, Komisija za izbor i imenovanje utvrđuje popis važećih  kandidatura. 

Temeljem članka 10. stavka 6. Zakona o savjetima mladih ovo Izvješće o provjeri 

formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za Savjet mladih Grada Drniša sa popisom važećih 

kandidatura  dostavlja se Gradskom vijeću Grada Drniša i bit će objavljeni na mrežnim 

stranicama Grada Drniša i na oglasnoj ploči Grada Drniša. 

Tomislav Dželalija – otvaram raspravu.  

Joško Nedoklan – predsjednik Komisije za izbor i imenovanje nam je objasnio 

kompletnu proceduru.  

Međutim, Komisija je izradila izvješće 29. ožujka 2021. godine. U Odluci u čl. 7. se 

kaže da se Izvješće dostavlja Gradskom vijeću Grada Drniša te objavljuje na mrežnim 

stranicama Grada Drniša.  

Želio bih da mi predlagatelj objasni zašto su ove odluke objavljene na mrežnim 

stranicama, jedna 2. travnja 2021. godine a druga 20. travnja 2021. godine  kad se to glatko 

moglo odraditi u prošlom sazivu Gradskog vijeća Grada Drniša, zašto se čekalo novi saziv.  

Marija Lovrić – Odluka o javnom pozivu za Savjet mladih je donesena 12. veljače, a 

Gradsko vijeće je odlukom Vlade raspušteno 15. travnja. Dva mjeseca nismo imali Gradsko 

vijeće. Jasno je da se svi rokovi nisu mogli poštivati. Da nije bila izborna godina rokovi bi se 

poštivali.  

Joško Nedoklan – zadnju sjednicu ste imali u travnju. 

Nije mi jasno, tražim dopunsko obrazloženje, zašto su ovi akti objavljeni mjesec dana 

od dana donošenja. Doneseno je 29. ožujka, a objavljeno 29. travnja.  

Josip Begonja -  zašto je to uopće problem. Zašto vi smatrate da je to problem. Ja tu 

ne vidim problema. Gradsko vijeće je prestalo sa radom. Šta se to pogrešno desilo i kome su 

kakva prava zbog toga uskraćena zbog toga što nije doneseno onda kada vi mislite da je 

trebalo, a sada se donosi. U čemu je problem.  

Joško Nedoklan – problem je što je čl. 8. propisano da se takvo izvješće raspravlja na 

prvoj sjednici.  

Josip Begonja – da, trebalo je proći određene procedure,  a ja u to vrijeme sa 

predstavničkim tijelom sam smatrao da ne može ići na sjednicu koja je već bila pripremljena, 

prošla određene komisije.  

Ante Galić – vidim da je od predloženih kandidata i član Gradskog vijeća, gospođica 

Antonija Vatavuk. Zanima me, da li ona može, sukladno zakonu, biti i gradska vijećnica i član 

Savjeta mladih, odnosno predsjednica Savjeta mladih.   

Marija Lovrić -  u obrazloženju, u jednom pasusu stoji na koji način se biraju članovi 

Gradskog vijeća.  

U roku od 30 dana ide konstituirajuća sjednica.  

Ono što je bitno, članove Savjeta bira Gradsko vijeće i to tajnim glasovanjem. I to na 

temelju pisanih i obrazloženih kandidatura, u skladu sa Zakonom kojim se uređuje sustav 

lokalne, područne (regionalne) samouprave, Statutom Grada Drniša, Poslovnikom o radu 

Gradskog vijeća te Odlukom o osnivanju Savjeta mladih.  

Zakon je vrlo jasan, kad je sukob interesa, kad se može, a kad se ne može.  
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To ostavimo za konstituirajuću sjednicu i da postupimo po zakonu.  

Ante Galić – nisam zadovoljan odgovorom. Nije mi odgovoreno konkretno jeli može 

biti predsjednik Savjeta mladih i ujedno i gradski vijećnik.  

Marija Lovrić – budući da se radi o Zakonu kojim se uređuje sustav lokalne područje 

(regionalne) samouprave sasvim je logično da netko tko je član, na primjer, Gradskog vijeća 

Grada Drniša ne može istovremeno biti i član Županijske skupštine. Paralelno, s tim 

gledajući, ne može biti predsjednik Savjeta mladih na konstituiranju, ako je vijećnik. Može 

biti član Savjeta mladih.  

 

Nakon iznijetog, Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za 

Savjet mladih Grada Drniša i izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada 

Drniša, se usvaja sa  

 

10 (deset) glasova ZA, 

1 (jedan) glas PROTIV i 

1 (jednim) glasom SUZDRŽANIM  

te se većinom glasova PRIHVAĆA  

 

 

Tomislav Dželalija - pozivam predsjednika Mandatne komisije g. Petra Abramca da 

sa članovima Komisije provede postupak tajnog glasovanja za Savjet mladih sukladno 

epidemiološkim uvjetima.  

Molim da svi vijećnici ostanu na svom mjestu.  

 

Određujem stanku u trajanju od 10 minuta.  

       

 Tomislav Dželalija – nastavljamo sa radom. 

 Pozivam predsjednika Mandatne komisije, g. Petra Abramca da pročita rezultate 

glasanja.  

Petar Abramac – Mandatna komisija Gradskog  vijeća Grada Drniša po provedbi 

postupka izbora članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Drniša objavljuje 

rezultate: 

1. Antonija Vatavuk 10. svibnja 1993. godine, kandidat za  člana 

      Marija Puljić Braica  8. siječnja  1994. godine, kandidat za zamjenika člana 

                Predlagatelj: Športsko rekreativno društvo Miljevci  

2. Antonio Vlaić, Drniš, 23. prosinca 1993. godine, kandidat za  člana 

         Mateo Mazalin, 9. travnja 2001. godine, kandidat za  zamjenika člana 

   Predlagaelj: Kulturno umjetnička udruga „Miljevci“ Drinovci   

3. Božo Vukušić   25. veljače 1998.godine, kandidat za člana 

    Stjepan Lojić  19. studenog 1998. godine, kandidat za zamjenika člana 

                Predlagatelj: Košarkaški klub DOŠK   

      4. Ante Štrkalj, 25. listopada 1993. godine,  kandidat za člana 

          Stipe Menđušić,  4. veljače 2000. godine,  kandidat  za zamjenika člana  

   Predlagatelj: Malonogometni klub Pokrovnik  

            5. Mate Goreta i 28. lipnja 2003. godine kandidat za  člana 

   Anđela Mirković  9. lipnja 1995.godine kandidat  za zamjenika člana 

          Predlagatelj: Košarkaški klub DOŠK  

           6. Ana-Marija Ćoraš 6. kolovoza 1998. godine kandidat za člana 

                 Ivana Đidara  3. veljače 1994. godine kandidat za zamjenika člana 

    PREDLAGATELJ:  Košarkaški klub DOŠK  
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    7. Tea Šarić 15. siječnja 1999. godine kandidat za  člana 

   Dalia Bojčić,  11. listopada 1995. godine kandidat za  zamjenika člana. 

  PREDLAGATELJ: Košarkaški klub DOŠK  

Mandatna komisija  Gradskog vijeća Grada Drniša temeljem provedenog postupka 

tajnog glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće Grada Drniša  za članove i zamjenike članova 

izabralo: 

 1. Antonija Vatavuk                      Broj glasova: 8 

      Marija Puljić Braica, zamjenik  

2. Antonio Vlaić                            Broj glasova: 8 

    Mateo Mazalin, zamjenik    

3. Božo Vukušić                             Broj glasova: 8 

    Stjepan Lojić, zmjenik        

4. Ante Štrkalj                                Broj glasova: 8 

           Stipe Menđušić , zamjenik    

5. Mate Goreta                                Broj glasova:8 

   Anđela Mirković, zamjenik         

            6. Ana-Marija Ćoraš                         Broj glasova: 8 

                 Ivana Đidara, zamjenik 

            7. Tea Šarić                                       Broj glasova: 8 

         Dalia Bojčić, zamjenik    

 

Rezultati izbora za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Drniša bit će 

objavljeni  u  „Službenom glasniku Grada Drniša “, na internetskim stranicama Grada Drniša i 

na oglasnoj ploči Grada Drniša. 

 

 Tomislav Dželalija – zaprimili smo na znanje rezultate glasovanja.   

 

 Ovim putem koristim prigodu da čestitam kandidatima i njihovim zamjenicima na 

izboru u Savjet mladih i želim im puno uspjeha u radu.  

 

 

AD-3/ 

 

Šime Cigić – Temeljem članka 79. stavak 1. i 2. Zakon o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi  Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine 

dostavljena je na nadležno postupanje  Odluka o donošenju Izmjene i dopune (VIII) 

Urbanističkog plana uređenja grada Drniša  koju je Gradsko vijeće Grada Drniša donijelo na 

25. sjednici održanoj 14. prosinca 2020. godine. 

U postupku nadzora koje je ovlašteno raditi temeljem odredbe članka 180. Zakona o 

prostornom uređenju, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine je 

ocijenilo da su odredbe Odluke o donošenju Izmjena i dopuna (VIII) Urbanističkog plana 

uređenja grada Drniša („Službeni glasnik Grada Drniša“ broj 9/20), u suprotnosti sa Zakonom 

o prostornom uređenju a koje se odnose na slijedeće: 

-predmetna Odluka ne sadrži izreku o donošenju prostornog plana, uključujući  i naziv 

plana, a kako je to propisano odredbom članka 111. stavak 1. točka 1.Zakona o prostornom 

uređenju.  

Slijedom navedenog Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine 

dostavilo je uputu KLASA:040-02/210-01/12, URBROJ:531-07-01-01/04-21-2 od 28.travnja 
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2021. za usklađenje istog u roku od 15 dana od dana primitka upute  a u skladu s odredbama 

članka 111. stavak 1. točka 1. Zakona o prostornom uređenju i dostavi dokaz o pokretanju 

usklađenja općeg akta s navedenim Zakonom. 

Glede naprijed navedenog izrađen je prijedlog  Odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o 

donošenju Izmjena i dopuna (VIII) Urbanističkog plana uređenja grada Drniša i to kako slijedi 

kojim je uvažena predmetna uputa ministarstva a kojim je uključena izreka o donošenju 

prostornog plana, uključujući i naziv plana a sve sukladno članku 111.  stavak 1. Zakona o 

prostornom uređenju. 

 Budući su lokalni izbori održani 16. svibnja 2021. godine, a Gradsko vijeće 

konstituirano 15. lipnja 2021. godine ovo je prva sjednica Gradskog vijeća najranije  na kojoj 

se mogla predložiti predmetna odluka.  

 

 Nakon iznijetog, bez primjedbi, Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna 

(VIII) Urbanističkog plana uređenja Grada Drniša, je usvojen sa  

 

 

10 (deset) glasova ZA i 

2 (dva) glasa SUZDRŽANA 

te se većinom  glasova 

PRIHVAĆA 

 

 

AD-4/  

 

Niveska Vlaić – dana 7. lipnja 2021. godine Agencija za plaćanje u poljoprivredi, 

ribarstvu i ruralnom razvoju unutar Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim 

područjima“ iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. 

otvorila je javni natječaj za podnošenje prijava.  

Za predmetni natječaj Dječji vrtić Drniš izradio je projekt „Rekonstrukcija i opremanje 

– poboljšanje ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevine Dječjeg vrtića Drniš-2. 

Predmetnim projektom rekonstruirati će se nadstrešnica, pomoćni objekt vrtića, 

izgraditi će se biciklistički poligon, urediti će se staze u okolišu te će se opremiti dječje 

igralište spravama za igru.  

Ciljevi projekta su podizanje kvalitete i sigurnosti društvene infrastrukture, 

poboljšanje uvjeta smještaja djece rane i predškolske dobi, osiguravanje primjerenog i 

sigurnog mjesta za igru, osiguravanje prostora za kvalitetno provođenje vremena na 

otvorenom. Vrijednost projekta iznosi 2.341.706,oo kuna.  

Rok za podnošenje prijava na natječaj je od 16. srpnja 2021. godine u 12,oo sati do  

30. rujna 2021. godine do 12,oo sati.  

 Ante Galić – samo bih nadodao da mi je iznimno drago da se upravo na djeci najviše 

inzistira, da se opremanjem dječjeg vrtića ide u skladu sa EU standardima, nakon onoga koji 

je u Miljevcima otvoren prije pola godine, da Dječji vrtić u Drnišu poštiva sve uvjete za našu 

nadolazeću djecu.  

 

Bez primjedbi, prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na 

području Grada Drniša po zahtjevu Dječjeg vrtića Drniš, je usvojen sa   

 

12 (dvanaest) glasova ZA  

te se jednoglasno  

PRIHVAĆA 
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 AD-5/ 

 

 Ivana Sučić – ukratko upoznaje nazočne sa prijedlogom Odluke o davanju suglasnosti 

za provedbu ulaganja na području Grada Drniša – Kulturni centar za posjetitelje Grada 

Drniša.  

 

 Bez primjedbi, prijedlog o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području 

Grada Drniša – Kulturni centar za posjetitelje Grada Drniša, je usvojen sa   

 

12 (dvanaest) glasova ZA  

te se jednoglasno  

PRIHVAĆA 

 

 

 

 AD-6/ 

 

Ivana Sučić – ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za financiranje političkih 

stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Drniša za razdoblje od 

15. lipnja do 31. prosinca 2021. godine, koja su osigurana u Proračunu Grada Drniša za 2021. 

godinu.  

 

Bez primjedbi, prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava iz proračuna Grada 

Drniša za razdoblje od 15. lipnja 2021. do 31. prosinca 2021. godine za redovito godišnje 

financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Drniša, je 

usvojen sa   

 

 

12 (dvanaest) glasova ZA  

te se jednoglasno  

PRIHVAĆA 

 

 

 

AD-7/ 

 

Josip Begonja – ukratko upoznaje nazočne sa prijedlogom Odluke o davanju 

suglasnosti Gradonačelniku Grada Drniša za provedbu postupka javne nabave i sklapanje 

ugovora o nabavi radova, u sklopu projekta: Zamjena rasvjetnih tijela na području Grada 

Drniša.  

 

Bez primjedbi, prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Gradonačelniku Grada 

Drniša za provedbu postupka javne nabave i sklapanje ugovora o nabavi radova, u 

sklopu projekta: Zamjena rasvjetnih tijela na području Grada Drniša, je usvojen sa  

 

 

12 (dvanaest) glasova ZA  

te se jednoglasno  

PRIHVAĆA 
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AD-8/ 

 

Josip Begonja – ukratko upoznaje nazočne sa prijedlogom Odluke o davanju 

suglasnosti Gradonačelniku Grada Drniša uza provedbu postupka javne nabave i sklapanje 

ugovora o nabavi radova, u sklopu projekta: Izgradnja športskog igrališta Kadina Glavica.  

 

 

Bez primjedbi, prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Gradonačelniku Grada 

Drniša za provedbu postupka javne nabave i sklapanje ugovora o nabavi radova, u 

sklopu projekta: Izgradnja športskog igrališta Kadina Glavica, je usvojen sa  

 

12 (dvanaest) glasova ZA  

te se jednoglasno  

PRIHVAĆA 

AD-9 

 

Ivana Sučić – ukratko upoznaje nazočne sa prijedlogom Odluke o pokretanju 

postupka izrade Strategije upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Drniša.   

Iako smo imali smo zakonsku obvezu krenuti ranije sa postupkom izrade Strategije i 

formiranju registra nekretnina, ali, evo krećemo sad. Nekoliko ponuda smo prikupili. Nakon 

donošenje ove odluke provesti postupak nabave.  Trenutno imamo dva studenta kod nas, koji 

se bave popisom svih nekretnina u vlasništvu Grada Drniša. Iako je nositelj izrade Strategije 

Odjel za imovinsko pravna pitanja, Upravni odjel za gospodarstvo, financije i društvene 

djelatnosti stavio se na raspolaganje.  

Joško Nedoklan – zamolio bih predlagatelje da ubuduće dostave vijećnicima 

kompletan prijedlog, opet fali obrazloženje.  

 

 

Bez primjedbi, prijedlog Odluke o pokretanju postupka izrade Strategije 

upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Drniša, je usvojen sa  

 

12 (dvanaest) glasova ZA  

te se jednoglasno  

PRIHVAĆA 

 

 

 

AD-10/ 

 

Marinko Šindilj – ukratko upoznaje nazočne sa Izvješćem o radu Gradske čistoće 

Drniš za 2020. godinu.  

Izvješće se odnosi u svezi sa gospodarenjem otpadom u 2020. godini. Akcent koji 

zakon u sebe sadrži, to je odvajanje komunalnog otpada odnosno smanjenje količina koje bi 

se odlagale na deponije. Ovdje vidite pregled korisnika po svim naseljima, vidimo da je Drniš 

po svojoj specifičnosti, što se toga tiče, najbrojniji.  Tu je pregled po naseljima, Općina Ružić, 

koja je sastavni dio, pružamo uslugu i na tom području. Ono što je najbitnije, na što bi se ja 

ovdje, u ovom izvješću najviše osvrnuo, je pregled prikupljenog otpada za 2020. godinu.  
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Po Zakonu je predviđeno da ukoliko do 2022. godine ne dosegnemo 60% odvojenosti, 

sami znate da je Drniš kao jedinica lokalne samouprave podložna plaćanju penala. Mi se 

stvarno trudimo oko toga, i odnos 2019. i 2020. godine s akcentom na 2015. godinu, kad je 

zakon naveo početnu količinu otpada koja se tada odložila, i u odnosu na 2015. godinu mi 

rastemo. Mi smo u svom poslovanju poduzeli sve mjere, u dogovoru sa jedinicom lokalne 

samouprave, raspodijelili kante za miješani  komunalni otpad, radili smo jako puno na 

zelenim otocima. Dolaze nam informacije sa svih strana kako se ljudi odnose prema tim 

otocima. Gdje god smo uočili da se ljudi ne odnose prema tim otocima onako kako je to 

predviđeno, nažalost, morali smo ih povući, jer smo u tim otocima nalazili svašta.  

Ono što bih još dodao, a vrlo je bitno, a nije možda sažeto u izvješću, a od 

Ministarstva smo dobili naputak što izvješće mora sadržavati, sada smo u fazi mijenjanja 

pojedinačnih kanti, odnosno žute i plave kante koje će biti dodijeljene svakom pojedinačnom 

kućanstvu, odnosno gdje to ljudi mogu u svom dvorištu držati.  

Sve što ćemo u budućnosti raditi, od same cijene usluge, do načina prikupljanja, broj 

odvoza, bit će na javnom savjetovanju. 

I ovom prigodom molim sve vas da se aktivno uključite u taj segment odlučivanja, jer 

samo zajednički možemo i to pitanje riješiti.  

Što se tiče podjele, ona nije baš jednostavna. Treba nam nešto vremena. Dobit će se 

naputci kako se sa tim spremnicima postupati.  

Što se tiče nabavke sredstava rada, u fazi smo nabavke dva vozila. Za prikupljanje tog 

otpada.  

Josip Begonja – izvješće, kao svako drugo, može biti manje ili više precizno, manje 

ili više analitično. Ako je ovo prema uputi koje je Ministarstvo naložilo, onda to zadovoljava 

formu. Mislim da smo se prije dvije godine prijavili na natječaj na te kante i da je to konačno 

isporučeno.  Da se ljudima to počne dijeliti.  

Ono što sam primijetio u ovom izvješću, vaša opservacija na temelju statistike, a to je 

prateći statističke podatke, posebno po naseljima, dolazimo do podataka da više od 70% 

korisnika predaje komunalni otpad dva puta mjesečno. Sad kad dođu ovi spremnici neće ni 

jednom mjesečno. Neće imati šta. U naravi, ljeti, u odnosu na zimu imamo različite potrebe.  

Zbog povećanog broja, a imamo i ovaj dio koji je, recimo, higijenski. Visoke temperature, 

plastični spremnici, kod miješanog komunalnog otpada, tu je neugodan miris.  

Neovisno o novom Zakonu koji će biti usvojen uskoro i stupiti na snagu i koji daje posebne 

forme izračuna, mislim da bi trebalo razmisliti, bar od šestog do kraja osmog mjeseca, o 

povećanom broju odvoza. Znam da su to troškovi, postoji nelagoda, mirisi.  Da se vidi 

kalkulativno, što bi to koštalo. Šta je to u odnosu na postojeću cijenu.  

 Ante Galić – imam dvije primjedbe.  

 Prva – vezano za zelene otoke. Više sam puta upozoravao da neredovito odvozite taj 

otpad koji je lijepo razvrstan. Vi dolazite svakih petnaest, dvadeset dana. Znači, kontejneri su 

puni, mačke i pasi sve to raznose. Takav primjer u Miljevcima ste imali na tri mjesta. Ne ide 

se redovito.  

 Drugo – što se tiče komunalnog miješanog otpada, do prije godinu, godinu i po dana 

bilo je naplata samo jednom, fiksnog dijela, četiri puta mjesečno se odvozio otpad. Sada, 

svaki put kad dolazi novo pražnjenje, naplaćuje se posebno.  

 Ljudima se povećavaju cijene. Ljudi vam sve manje i manje ostavljaju komunalni 

otpad, i bacaju ga na ilegalne deponije, raznorazne špilje. Na to sam upozoravao prije tri, 

četiri godine, kad je to krenulo, da će biti s tim problema. To bacanje u špilje se opet vratilo, 

iz razloga što ste vi udarili po džepovima građana. Građanima su sve viši i viši troškovi 

života. Nažalost, to jednostavno tako ne ide. Nažalost, pati priroda.  

 Marinko Šindilj -  ako sam dobro pratio, vi spominjete samovolju građana. Baciti 

nešto u prirodu. Šta napraviti sa samovoljom građana. Dostaviti im spremnik na javnoj 
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površini, bez kontrole da li se odvaja otpad, tko ga je tu ostavio, i tako dalje. Da li ste vi 

razmislili, kada ste postavili to pitanje da li mi radimo nešto po zakonu, a on nam precizno 

određuje smjernice, rada općenito sa otpadom, ili bi mi sami trebali prejudicirati zakon. Mi 

čitavo vrijeme pričamo o zelenom otoku, vaša tvrdnja da je uredno složeno, gdje smo dobili 

sliku da nešto nije u redu, mi smo intervenirali. Imamo plan odvoza. A što se tiče cjenika, ako 

želite nekoliko cjenika, oni dostupni, sličnih poduzeća kao Gradska čistoća, sličnih jedinica 

lokalne samouprave, pa ćete vidjeti koji je srazmjer cijene u ostalim gradovima i koji je u 

Drnišu. Ja bih isto volio da je to pet kuna. Na  žalost, ne može. Nitko ovdje ne udara po džepu 

građana, ja to moram demantirati.  

 Ante Galić – naravno da se povećavaju cijene kada se svaki dan novi djelatnici u 

Gradskoj čistoći pojavljuju, niču kao gljive poslije kiše. Ili ste se bazirali na turizam, pa ne 

možete jedno i drugo stići.  

 Marinko Šindilj – ja bih poručio sa ovog mjesta svim vijećnicima i našoj javnosti da 

Gradska čistoća nije samo društvo koje samo obnaša davanje usluge za prikupljanje 

miješanog komunalnog otpada. Mi radimo puno toga više. Imamo računovodstveno 

evidencijski koliko trošak nečega ide na poslovanje koje poslovne jedinice. Vi morate znati da 

mi vodimo brigu o javnoj rasvjeti, da mi vodimo brigu o javnim površinama, da mi radimo na 

grobljima, gospodarenjem otpada, imamo reciklažno dvorište. Na ovaj način, osobno, mogu 

tvrditi da radimo maksimum što možemo za ovaj grad i za ove ljude. I to molim vas, da 

uvažavate.  

 Ivica Kosor – po meni je ovo izvješće sasvim uredu. Nemam nikakvu primjedbu.  

 Pitao bih, što je sa onim strojem. Da li je on u kvaru, da li nema određenu jačinu za 

pojedine staze, vegetaciju kidati, mi smo ga kupili, možete reći vijećnicima koliko ste ga 

platili. Vidim da nije u funkciji.  

 Vezano za hostel, što je pitao g. Galić, nisam čuo odgovor, tko je voditelj hostela, hoće 

i  taj hostel biti problem financijski za vašu firmu. Hoće li se to moći održavati. Hoće li sam 

po sebi biti isplativ. Ili trošak za Gradsku čistoću.  

 Marinko Šindilj – što se tiče našega stroja. On je funkcionalan, on radi. Međutim, 

parametri po kojima mi radimo, izvršavamo uslugu, odnosno u dijelu održavanja gradske 

infrastrukture, ste vi donijeli. Na prošlim sjednicama Gradsko vijeća. I broj kilometara, i broj 

površina, sve je to definirano. Ukoliko mi dobijemo od Grada nalog da se nešto uredi, mi to 

izvršimo. Radimo isključivo po nalozima i po planu i programu koji je donesen od strane 

Gradskog vijeća. Pridržavamo se toga. 384 km2, kolika je površina Grada Drniša, naravno, 

cesta ima jako puno, koje su pod ingerencijom jedinica lokalne samouprave, to je netko prije 

nas radio sa velikim, jakim strojem, a ovaj stroj je namijenjen za više travnate površine. S 

njim nije moguće uklanjati s površina debele grane.  

 Što se tiče samog hostela, to je dio velikog projekta, NATURA. Kad završi projekt, iza 

toga, nekih pet godina, Grad treba ispoštovati da u tom roku, da su potrebna izvješća o radu i 

o napretku projekta, i o nekim pokazateljima koji će se sutra prijaviti, inače će se novac 

vraćati. Ja, ovdje, podržavam odluku da je to dodijeljeno Gradskoj čistoći jer smatram, i u 

dosadašnjem radu, čega smo se mi dohvatili da smo maksimalno išli naprijed i sačuvali to.  

 Kako napraviti analizu u ovom momentu kada je nama na vratima novi soj Covid-a, da 

li će biti turista. Konstatacija g. Galića da se je netko vratio, ili ne, ali organizacija rada, to 

prepustite nama. Mi brinemo o tome.  

  

Nakon iznijetog, Izvješće o radu Gradske čistoće Drniš d.o.o. Drniš zua 2020. 

godinu,  

 

PRIMA SE NA ZNANJE 
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Predsjednik vijeća zaključuje rad sjednice. 

 

Sjednica završila sa radom u 20,45 sati.  

 

 

 

 

Zapisničar:                                                                                PREDSJEDNIK: 

                                                                                                                                                                                                   

Ivana Lacić,v.r.                                                                     Tomislav Dželalija, dipl. ing.,v.r.  
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