
 

 

 

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE  

KLASA: 021-05/20-01/10 

URBROJ:2182/10-01-20-2 

Knin, 30. lipnja 2020. godine  

 

 

Z A P I S N I K  

s 36. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina  

(Audio i video snimanje) 

 

 Sjednica je održana 30. lipnja  2020. godine (utorak), 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 čl. 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. Marjan Blažević   8. Goran Mrnjavac  

2. Marija Ćurić    9. Vedrana Požar  

3. Veselin Đujić    10. Marko Sinobad  

4. Davor Ilić     11. Marko Šešo  

5. Marina Krvavica    12. Nenad Tisaj  

6. Robert Marić     13. Marko Vujasinović  

7. Dragan Miličević  

            

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

nazočno 13 vijećnika, vijećnici Mirko Antunović, Josip Bebek, Maja Deronja, Nikolina 

Grizelj i Marinko Tokmakčija opravdano su odsutni, te je konstatirano da Gradsko vijeće ima 

kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje odluka.  

 

 Usvajanje zapisnika  

 

 Usvojen je zapisnik s 33. sjednice.  

 

 Utvrđivanje dnevnog reda  

   

 Vijećnik Nenad Tisaj je ispred Kluba HDZ-a predložio da se povuče prva točka s 

Dnevnog reda, ili da se predloži neki drugi kandidat, napravi pauza i odluči o drugom 

kandidatu.  Odgovorio je gradonačelnik i rekao da se prijedlog neće povući, a ukoliko se ne 

odluči o prijedlogu, radnicima se neće moći isplatiti plaća, niti se mogu plaćati računi  jer 

nema tko potpisati i predložit će gašenje ustanove.  

 Vijećnica Marina Krvavica je iznenađena načinom na koji je gradonačelnik preveo i 

predložio ovakav prijedlog, a protiv kolege Ivica Šimića nema ništa protiv.  



 

 Predsjednica je predložila glasanje za dopunu dnevnog reda i  

Sa sedam (7) glasova za, pet (5) glasova protiv i jedan (1) glas suzdržan usvojena je 

dopuna dnevnog reda koja je zajedno s predloženim dnevnim redom dana na glasanje.  

Prije samog glasovanja o dnevnom redu s dopunjenom točkom, vijećnici Kluba HDZ-

a, nezavisna vijećnica Marina Krvavica i Marija Ćurić, članica Mosta, napustili su sjednicu.  

Predsjednica je ustanovila da na sjednici nema dovoljno nazočnih vijećnika kako bi se 

pravovaljano odlučivalo i donosile odluke, te je prekinula 36. sjednicu u 16.00 sati.  

 

 

Nastavak sjednice  

 

 Sukladno čl. 104. st. 8, a u svezi sa st. 4. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Knina, 

nastavljena je 36. sjednica Gradskog vijeća dana 3. srpnja 2020. godine u 15.30 sati.  

 

 Nakon izvršene prozivke, sjednici su nazočni sljedeći vijećnici:  

 

1. Mirko Antunović    10. Marko Sinobad  

2. Maja Deronja     11. Marko Šešo  

3. Veselin Đujić      12. Nenad Tisaj   

4. Nikolina Grizelj     13. Marko Vujasinović  

5. Davor Ilić 

6. Robert Marić 

7. Dragan Miličević  

8. Goran Mrnjavac  

9. Vedrana Požar 

 

Predsjednica je utvrdila da je na 36. sjednici (nastavak) od ukupno 18 vijećnika 

Gradskog vijeća nazočno 13 vijećnika, vijećnici Josip Bebek, Marija Ćurić, Marina Krvavica, 

Marjan Blažević i Marinko Tokmakčija opravdano su odsutni, te je konstatirano da Gradsko 

vijeće ima kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje odluka.  

 

Prije samog usvajanja dnevnog reda, predlagatelj gradonačelnik dr.sc. Marko Jelić je 

povukao točku i to: Prijedlog Statuta Pučkog otvorenog učilišta Knin – izvjestitelj Mato 

Milanović, ravnatelj POU-a Knin). 

 

Usvajanje Dnevnog reda 

 

 Jednoglasno je usvojen Dnevni red koji glasi:  

 

1. Prijedlog za imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja Narodne knjižnice – Knin  

(izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za privremeno 

obavljanje poslova pročelnice)  

2. Vijećnička pitanja  

 

Točka 1.  

Prijedlog za imenovanje vršitelja dužnosti Narodne knjižnice Knin  

 

 Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za obavljanje poslova pročelnice 

obrazložila prijedlog. Gradsko vijeće Grada Knina za 35. sjednici nije usvojilo prijedlog da se 



za ravnatelja imenuje Ivica Šimić, na razdoblje od četiri godine. Na 36. sjednici Gradskog 

vijeća Grada Knina predložen je, sukladno zakonu i aktima Knjižnice Ivica Šimić za vršitelja 

dužnosti ravnatelja, ali je zbog nedostatka kvoruma sjednica prekinuta i nije se glasovalo i 

prijedlog nije podržan.  

U nastavku 36. sjednice, koja je održana 3. srpnja 2020. godine, Gradskog vijeća Grada 

Knina, predlagatelj je predložio novog vršitelja dužnosti i to:  Ivanu Bračanov, magistra 

knjižničarstva i prof. sociologije i prof. povijesti. Člankom 20. st. 12. Zakona o knjižnicama i 

knjižničnoj građi propisano je da se za vršitelja dužnosti ravnatelja, bez provođenja javnog 

natječaja, može imenovati osoba koja ima obrazovanje propisano stavkom 5. ovog članka tj. 

završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij 

ili specijalistički diplomski stručni studije ili s njim izjednačen studij, a najdulje na godinu 

dana. Stoga se predlaže Gradskom vijeću imenovanje Ivane Bračanom na određeno vrijeme, 

do imenovanja ravnatelja na temelju ponovljenog natječaja, a najdulje na godinu dana.  

 Odbor za izbor i imenovanje nije imao primjedbi.  

 Vijećnik Robert Marić je imao primjedbi na postupanje gradonačelnika u postupku 

izbora ravnatelja i traženja od radnika da se izjasne o ravnatelju,  osvrnuo se na povredu 

privatnosti radnika Knjižnice, te je po njemu nedopustivo prebacivanje krivice na radnike.  

Smatra da vijećnicima Grada Knina, uz sve uvrede koje su iznesene u zadnjih par sjednica, 

trebaju biti kompenzirane jednom kvalitetnom isprikom.   

 Vijećnik Goran Mrnjavac se osvrnuo na članak 27. st. 4. Pravilnika o radu, u kojemu 

između ostalog stoji da Knjižnica ne smije tražiti podatke radnika koji nisu u neposrednoj vezi 

s radnim odnosom.  

 Vijećnik Nenad Tisaj je rekao da se slaže s kolegama i kako da se slaže s izjavama na 

facebooku, te bi volio kad bi se gradonačelnik ispričao radnicima, ako već neće njima onda 

vijećnicima.   

 Jednoglasno je usvojen Prijedlog za imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja Narodne 

knjižnice Knin imenuje Ivana Bračanov i isti je sastavni dio ovog Zapisnika.  

 

2.Vijećnička pitanja 

 

- Vijećnik Goran Mrnjavac je upitao da li se na križanju ulica Domagojeva i Šuškova 

može postaviti ogledalo, jer nije dobra vidljivost. Pročelnik Ivica Brčina je odgovorio 

da se može postaviti.  

 

- Davor Ilić je imao dva pitanja. Prvo pitanje se odnosilo na  prethodnu točku i da se 

gradonačelnik izjasni preciznije. A drugo pitanje se odnosi na ponašanje vijećnika za 

govornicom, smatra da ima vijećnika koji se ne znaju ponašati za govornicom, što je 

rezultiralo napuštanjem sjednice vijećnika Roberta Marića i Nenada Tisaja.  

Gradonačelnik je rekao da radnici Knjižnice, za razliku od drugih ustanova nemaju 

upravno vijeće, ne odlučuju o ničemu, nije oformljeno stručno vijeće, što je 

propušteno učiniti.  Gradonačelnik ima pravo donijeti odluku na čemu će nešto 

predložiti. Iz svega se vidi da je ipak kandidat bio problem.  

 

 

Završeno u 16.04 sati. 

 

 

ZAPISNIK SASTAVILA      PREDSJEDNICA 

  

         Lidija Ćurko          Vedrana Požar 


