
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE 

KLASA: 021-05/21-01/1 

URBROJ: 2182/10-01-21-2 

Knin, 28. siječnja 2021.  

 

 

Z A P I S N I K  

s 43. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina  

održane 28. siječnja 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 i 

2/21), predsjednica Gradskog vijeća Grada Knina Vedrana Požar sazvala je 43. sjednicu Gradskog 

vijeća Grada Knina, koja je održana elektroničkim putem, dana 28. siječnja 2021. u vremenu od 

9,00 do 13,00 sati.   

 

U radu 43. 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. Marko Šešo 

16. Nenad Tisaj 

17. Marinko Tokmakčija 

18. 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 te službenica ovlaštena za poslove Gradskog vijeća Tatjana Plavčić. 
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Utvrđeno da je na sjednici, od ukupno 18, nazočno svih 18 vijećnika i da Vijeće ima 

kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje odluka. 

 

Dnevni red s materijalima za predložene točke dnevnog reda i Zapisnik sa 42. sjednice GV-

a, svim sudionicima u radu sjednice, dostavljeni su 22. siječnja 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 42. sjednice Gradskog vijeća 

 

Vijećnik Nenad Tisaj izrazio je nezadovoljstvo načinom kako je u Zapisniku  s 42. sjednice  

prenesena rasprava u 1. točki dnevnog reda te još neki dijelovi u drugim točkama (poput pitanja 

srednjoškolske dvorane,  itd...) što je naveo kao razlog za glasovanje „protiv“.                                    

 

Zapisnik je usvojen većinom glasova: 11 glasova „ZA“, 2 glasa „PROTIV“ (vijećnici 

Marina Krvavica i Nenad Tisaj) i 5 glasova „SUZDRŽAN“ (vijećnici Goran Mrnjavac, Josip 

Bebek, Marko Šešo, Marinko Tokmakčija i Marija Ćurić, svi sukladno članku 109. stavku 4. 

Poslovnika). 

 

Utvrđivanje dnevnog reda 

 

Na dnevni red nije bilo primjedbi te je većinom glasova: 14 glasova „ZA“ i 1 glasom 

„PROTIV“ (vijećnica Marija Ćurić) i 3 glasa „SUZDRŽAN“ (vijećnici Marina Krvavica, Marko 

Šešo i Maja Deronja, svi sukladno članku 109. stavku 4. Poslovnika) usvojen sljedeći: 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Prijedlog Rješenja o razrješenju ravnatelja Kninskog muzeja Knin 

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

                          društvene djelatnosti)  

2. Prijedlog Rješenja o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Kninskog muzeja Knin 

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

                          društvene djelatnosti)  

3. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o koeficijentima za izračun plaće službenika i 

namještenika upravnih tijela Grada Knina 

(Izvjestiteljica: Kristina Perić, zamjenica gradonačelnika)  

4. Vijećnička pitanja 

 

 

Točka 1. 

Prijedlog Rješenja o razrješenju ravnatelja Kninskog muzeja Knin 

 

Doc. dr. sc. Zlatko Ćesić Upravnom vijeću Kninskog muzeja, podnio je zahtjev za 

razrješenje s dužnosti ravnatelja Kninskog muzeja Knin, s danom 31. siječnja 2021. godine, 

slijedom čega je Upravno vijeće, kao ovlašteni predlagatelj, Gradskom vijeću Grada Knina 

dostavilo Prijedlog za razrješenje ravnatelja Kninskog muzeja, doc.dr.sc. Zlatka Ćesić, s danom 

31. siječnja 2021. godine. Člankom 44. stavkom 2. točkom 1. Zakona o ustanovama propisano je 

da je upravno vijeće odnosno predstavničko tijelo, sukladno članku 38. stavku 2. istog zakona, 

dužno razriješiti ravnatelja ako ravnatelj sam zatraži razrješenje u skladu s ugovorom o radu.  

mailto:sanda.petrovic.brnic@knin.hr
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Člankom 26. stavkom 3. Zakona o muzejima propisano je da ravnatelja javnog muzeja, kojemu je 

osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, imenuje i razrješuje osnivač odnosno 

više osnivača sporazumno na prijedlog upravnog vijeća. Člankom 26. stavkom 1. Statuta Kninskog 

muzeja propisano je da ravnatelja Muzeja imenuje i razrješuje Gradsko vijeće Grada Knina na 

prijedlog Upravnog vijeća te je člankom 29. stavkom 1. podstavkom 1. propisano da će ravnatelj 

biti razriješen dužnosti ravnatelja prije isteka mandata ako to sam zatraži.   

Utvrđeno je da Odbor za izbor i imenovanje nije imao primjedbi na Prijedlog Rješenja o 

razrješenju ravnatelja Kninskog muzeja Knin. 

 

U ime  Kluba vijećnika HDZ-a, predsjednik Kluba, vijećnik Nenad Tisaj na predloženu 

točku očitovao se kako slijedi:  

“ Klub vijećnika HDZ-a ne može prihvatiti zahtjev za razrješenje Zlatka Ćesića s dužnosti 

ravnatelja Kninskog muzeja. Prilikom njegova izbora za četverogodišnji mandat protivili smo se 

istom jer je natječaj proveden nezakonito. Danas, niti godinu dana od preuzimanja dužnosti Zlatko 

Ćesić podnosi zahtjev za razrješenje i obrazlaže ga razlozima koji nemaju nikakve veze s 

obnašanjem dužnosti ravnatelja, uz to optužuje za svoj odlazak osobu koja ni nije član Gradskog 

vijeća. Kninski muzej prevažna je ustanova da bi se bilo tko pa makar i oni koji obnašaju lokalnu 

vlast u Kninu poigravali sa sudbinom ustanove i zaposlenika Muzeja. Onaj tko je preuzeo dužnost 

treba je obnašati odgovorno i nositi se s izazovima vremena, a ne bježati iz Knina. Gradonačelnik 

je postavljanje svog kućnog prijatelja Zlatka Ćesića na dužnost ravnatelja Muzeja najavio kao 

dugoročno i kvalitetno rješenje. Nažalost, imenovani za godinu dana nije napravio ništa, a sada još 

želi i otići iz Knina. Posebno je tragikomično navoditi neprihvaćanje Statuta Kninskog muzeja kao 

jedan od razloga, a  koji je na prošloj sjednici GV-a prihvaćen u prisustvu ravnatelja Zlatka Ćesića, 

a koji je sa govornice tvrdio da su priče o njegovom odlasku naše puste želje i da to nije tako, te da 

ostaje do kraja mandata pa i dalje. Iz tih razloga po 1. točki dnevnog reda glasam  - SUZDRŽAN“ 

 

Daljnje rasprave o prijedlogu nije bilo.  

 

Prijedlog je prihvaćen te je Rješenje o razrješenju ravnatelja Kninskog muzeja Knin 

usvojeno s 12 glasova „za“, 1 glasom „protiv“ (vijećnica Marija Ćurić) i 5 glasova „suzdržan“ 

(vijećnici Goran Mrnjavac, Marina Krvavica, Robert Marić, Nikolina Grizelj i Nenad Tisaj). 

 

Točka 2. 

Prijedlog Rješenja o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Kninskog muzeja Knin 

 

Upravno vijeće Kninskog muzeja Knin, kao ovlašteni predlagatelj, dostavilo je Gradskom 

vijeću Grada Knina Prijedlog za imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja Kninskog muzeja Knin, 

kojim predlaže da se za vršitelja dužnosti ravnatelja imenuje Ante Šimić iz Knina, s danom 1. 

veljače 2021. godine. U prijedlogu je navedeno da je Ante Šimić dipl. oec., da u cijelosti 

udovoljava uvjetima iz članka 26. stavka 13. Zakona o muzejima za vršitelja dužnosti ravnatelja, 

budući da ima radno iskustvo od 9 godina rada u Kninskom muzeju i prethodno petogodišnje 

radno iskustvo u vođenju i upravljanju Turističkom zajednicom Grada Knina te da je priložio 

suglasnost za predloženo imenovanje. Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da je Ante 

Šimić diplomirani ekonomist za menadžment u turizmu, prema diplomi Visoke škole za turistički 

menadžment u Šibeniku, od 21. svibnja 2005. godine, slijedom čega ispunjava uvjet obrazovanja 

propisan Zakonom o muzejima i Statutom Muzeja. Uvidom u Potvrdu o radnom stažu utvrđeno je 

da imenovani ima više od 14 godina radnog staža u VSS, a uvidom u Ugovor o radu, od 1. lipnja 

2018. godine, utvrđeno je da je trenutno u radnom odnosu u  Kninskom muzeju Knin, na radnom 

mjestu pomoćnik ravnatelja za marketing i veze s javnošću. Uvidom u Uvjerenje Općinskog suda u 

Šibeniku, utvrđeno je da de protiv imenovanog ne vodi kazneni postupak za kaznena djela koja se 

progone po službenoj dužnosti. Slijedom navedenog, utvrđeno je da predloženi kandidat ispunjava 

uvjete za imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja Muzeja te da se s danom 1. veljače 2021. godine 

imenuje vršiteljem dužnosti ravnatelja, do imenovanja ravnatelja na temelju natječaja, a najdulje 

godinu dana od dana imenovanja. 
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Utvrđeno je da Odbor za izbor i imenovanje nije imao primjedbi na Prijedlog Rješenja o 

imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Kninskog muzeja Knin. 

 

O predloženoj točki vijećnik Nenad Tisaj očitovao se kako slijedi: 

„Gradonačelnik Jelić za v. d. ravnatelja predlaže još jednu osobu iz reda njemu zaslužnih 

pojedinaca Antu Šimića koji je prije 10 godina pod sumnjivim okolnostima napustio Turističku 

zajednicu Grada Knina ostavivši je u financijskim i inim dubiozama. I u ovom slučaja pokazuje se 

da je u potpunosti privatiziran rad gradske uprave i gradskih ustanova, što i ne čudi s obzirom na 

odluke državnih institucija koje se bave sprječavanjem sukoba interesa. Te odluke potvrđuju da si 

pojedinci daju za pravo privatizirati i intimizirati sustave u kojima djeluju i birati osobe s kojima 

žele surađivati po vlastitom nahođenju. HDZ ne želi sudjelovati u farsi koja se predlaže 

razrješenjem ravnatelja i imenovanjem vršitelja dužnosti ravnatelja Kninskog muzeja, što će 

artikulirati glasovanjem o podnesenim prijedlozima. Iz tih razloga po točki 2. dnevnog reda glasam 

– PROTIV“. 

 

Daljnje rasprave o prijedlogu nije bilo.  

 

Prijedlog je prihvaćen te je Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Kninskog 

muzeja Knin usvojeno s 11 glasova „za“, 5 glasova „protiv“ (vijećnici Marko Šešo, Robert Marić, 

Nikolina Grizelj, Marija Ćurić i Nenad Tisaj) i 2 glasa „suzdržan“ (vijećnici Goran Mrnjavac i 

Marina Krvavica). 

 

Točka 3. 

Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o koeficijentima za izračun plaće službenika i 

namještenika upravnih tijela Grada Knina 

 

 Odlukom o koeficijentima za izračun plaće službenika i namještenika upravnih tijela Grada 

Knina određeni su koeficijenti za radna mjesta unutar upravnih tijela Grada Knina. Člankom 10. 

Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je da se koeficijenti 

za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim odjelima i službama jedinica lokalne i 

područne (regionalne) samouprave određuju odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne i 

područne (regionalne) samouprave, na prijedlog izvršnog tijela, župana, gradonačelnika, odnosno 

općinskog načelnika.  Uredbom o  klasifikaciji radnih mjesta  u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi definirano je da su radna mjesta III. kategorije stručni suradnik, viši referent i referent 

te da isti  obuhvaćanju izvršavanje jednostavnijih i pretežno rutinskih upravnih, administrativnih i 

stručnih poslova. 

 Odlukom o koeficijentima za izračun plaće službenika i namještenika upravnih tijela Grada 

Knina, za radno mjesto višeg referenta određen je koeficijent 1,50. Trenutačno, poslove radnog 

mjesta viši referent u upravnim tijelima naše gradske uprave, za koje je mjesto je kao uvjet 

propisana jedna godina radnog iskustva, obavljaju samo komunalni redari. Iako se radi o načelno 

jednostavnijim poslovima, kroz praksu se pokazalo da je posao komunalnog redara iznimno 

zahtjevan i da traži dosta, kako stručnih znanja, tako i socijalnih vještina samih službenika 

raspoređenih na ta mjesta. Zahtjevnost tog radnog mjesta pokazala se i kroz činjenicu da se na 

raspisane natječaje nitko nije javljao tko je ispunjavao propisane uvjete, pogotovu uvjet radnog 

iskustva, slijedom čega se na kraju pristupilo raspisivanju natječaja za vježbenika i tek tada je 

mjesto popunjeno. Posao komunalnog redara je ne toliko atraktivan, ali je zato iznimno zahtjevan i 

upravo je to razlog zašto predlagatelj ovim izmjenama predlaže povećanje platnog koeficijenta na 

1,60, kako bi se na taj način, u slučaju potrebe za povećanjem broja izvršitelja na tim poslovima, 

privukli novi zaposlenici, a također i da bi se zadržali kvalitetni službenici, odnosno vježbenici, 

koji trenutačno obavljaju taj posao. Predloženom izmjenom, Odluka o koeficijentima za izračun 

plaće službenika i namještenika upravnih tijela Grada Knina prilagođava se stvarnim poslovima i 

angažmanu službenika koji obavljaju poslove višeg referenta, unutar radnih mjesta III. kategorije.  

 Nadalje, zadnjim provedenim nadzorom Ministarstva pravosuđa i uprave nad Odlukom o 

koeficijentima za izračun plaće službenika i namještenika upravnih tijela Grada Knina, u mjesecu 
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studenom 2020., Gradu Kninu dana je uputa za brisanje članka 4. Odluke, koji propisuje 

mogućnost uvećanja koeficijenta za obračun plaće radnih mjesta do 40%, službenicima koji će, 

pored poslova na koje su raspoređeni, dodatno obavljati i poslove provedbe EU projekata. Iako je 

Odluka u primjeni od svibnja 2018. godine, kada je prošla i nadzor tadašnjeg Ureda državne 

uprave u Šibensko-kninskoj županiji, novim uputama naloženo nam je brisanje članka 4., te se 

ovim izmjenama isto i predlaže.   

 

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

imali primjedbi na Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o koeficijentima za izračun plaće 

službenika i namještenika upravnih tijela Grada Knina. 

 

Rasprave o prijedlogu nije bilo. 

 

Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o izmjenama Odluke o koeficijentima za izračun plaće 

službenika i namještenika upravnih tijela Grada Knina usvojena sa 16 glasova „za“, 2 glasa 

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

 

Točka 4. 

Vijećnička pitanja 

 

Vijećnik Nenad Tisaj postavio je dva pitanja: 

 

1) S obzirom da u raspravi na 9. točki dnevnog reda na prošloj sjednici  niti gradonačelnik 

Marko Jelić, niti dogradonačelnik Marijo Ćaćić nisu željeli odgovoriti ponoviti ću pitanje. 

Koliko je investitora privučeno u Knin od  lipnja 2017. godine do danas , koliko je radnih 

mjesta u gradu otvoreno u istom periodu i koliko se sugrađana vratilo u naš grad u tom 

vremenu? 

 

2) Tijekom rasprave na točki 6. prošle sjednice GV-a postavio sam pitanje plaćanja vrtića za 

djecu koja ga zbog odlaska u izolaciju odgojiteljica ili druge djece nisu mogli pohađati isti, 

a roditelji su morali plaćati vrtić iako im nije pružena usluga ne njihovom krivnjom.              

Zanima me jeste li našli riješenje kako im refundirati novac , a ako niste kada će te ? 

 

Vijećnička pitanja bit će proslijeđena Gradonačelniku i zamjenicima na davanje odgovora 

te će odgovori na ista biti dostavljeni pisanim putem u roku sedam dana, a najkasnije do sljedeće 

sjednice Gradskog vijeća. 

 

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. 


