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Knin, 28. lipnja 2021.

ZAPISNIK
s 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina

Sjednica je, dana 28. lipnja 2021. godine, održana u gradskoj vijećnici u Kninu, s početkom
u 16.00 sati.
Sjednicu je otvorio i istom predsjedao Dragan Miličević, predsjednik Gradskog vijeća
Grada Knina (dalje u tekstu: predsjednik).
Nakon izvršene prozivke, utvrđeno je da su od ukupno 15 vijećnika na sjednici nazočni
sljedeći vijećnici:
1. Antonija Anić-Matić
2. Marjan Blažević
3. Tomislav Čolak
4. Ante Dujić
5. Nino Grabić
6. Davor Ilić
7. Mario Krišto
8. Slavko Krvavica
9. Ana Marić
10. Spomenka Martić
11. Dragan Miličević
12. Goran Mrnjavac
13. Dušan Milivojević
14. Anja Šimpraga
15. Marko Vujasinović.
te da Vijeće ima kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje odluka.

Usvajanje zapisnika
Na zapisnik s 1. konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća nije bilo primjedbi te je isti
usvojen jednoglasno.

Utvrđivanje dnevnog reda
Jednoglasno je usvojen sljedeći:
DNEVNI

RED

1. Prijedlog za imenovanje ravnatelja Narodne knjižnice - Knin
(Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i
društvene djelatnosti)
2.
Vijećnička pitanja
______________________________
Točka 1.
Prijedlog za imenovanje ravnatelja Narodne knjižnice - Knin
Pročelnica Sanda Petrović Brnić je izvijestila da su na natječaj za imenovanje ravnatelja
Knjižnice pristigle dvije prijave i to od Ivice Šimića i Ivane Bračanov, za koje je Povjerenstvo za
provedbu natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Narodne knjižnice Knin utvrdilo da su
pravodobne i da ispunjavaju uvjete iz natječaja te da je gradonačelnik na temelju zapisnika
Povjerenstva i pristiglih prijava predložio da se za ravnatelja, na mandat od četiri godine, imenuje
Ivica Šimić.
Predsjednik je konstatirao da Odbor za izbor i imenovanja nije imao primjedbi na prijedlog.
Vijećnik Goran Mrnjavac je rekao da ni on niti njegove kolege nemaju ništa osobno protiv
Ivice Šimića, ali da neće podržati prijedlog za njegovo imenovanje za ravnatelja Knjižnice te je
kao razloge naveo da prijedlog za njegovo imenovanje nije prošao ni prošle godine i da
imenovanog ne treba forsirati, da na rad trenutne vršiteljice dužnosti ravnateljice Knjižnice Ivane
Bračanov nije bilo primjedbi, da se ovaj put isu pitali zaposlenici u svezi imenovanja ravnatelja, da
se predloženi kandidat nalazi na platnom spisku Grada Knina jer piše za HUKNET koji je dio
ŠibenikIN-a i u vlasništvu je agencije Median, koja je kućni prijatelj sadašnjeg gradonačelnika i
koja se svrstala na stranu nezavisne liste Marka Jelića (međusobna suradnja preko 80 tisuća kuna) i
kojima Grad Knin plaća medijsku promociju te da je Ivica Šimić vlasnik tvrtke Nena j.d.o. koja je
također na platnom spisku Grada Knina (oko 35 tisuća kuna u 2020.).
Gradonačelnik Marijo Ćaćić je rekao da navedena agencija kao i mnoge druge agencije
prate rad gradske uprave Grada Knina i o tome izvještavaju javnost te da im se to plaća, a da je to
praksa svih jedinica lokalne samouprave. Dalje je rekao da je prije godinu dana tadašnji
gradonačelnik u svezi odabira ravnatelja primijenio jednu metodu, koja nije obvezna, a da je ovaj
put odrađeno na drugačiji način i da je kandidat predložen temeljem zapisnika Povjerenstva i
ocjene plana rada oba kandidata.
Vijećnica Ana Marić je zamjenicu gradonačelnika Kristinu Perić, kao predsjednicu
Povjerenstva pitala po kojim kriterijima i temeljem kojih kompetencija u svezi knjižnične
djelatnost je ocijenjeno da je plan rada Ivice Šimića bolji od plana rada druge kandidatkinje budući
da vijećnici nisu dobili natječajnu dokumentaciju Ivane Bračanov, koja, za razliku od predloženog
kandidata za imenovanje za ravnatelja Knjižnice, ima rukovodeće iskustvo.
Zamjenica gradonačelnika Kristina Perić je, u svojstvu predsjednice Povjerenstva, rekla da
ne zna koje kompetencije ima vijećnica Ana Marić u odnosu na knjižničnu djelatnost te je
pojasnila da nije određeno da prijava drugih kandidata tj. Ivane Bračanov treba biti dostavljena
Gradskom vijeću nego da je Povjerenstvo tijelo koje razmatra pristigle prijave te o istom sastavlja
zapisnik koji uz pristigle prijave dostavlja gradonačelniku temeljem čega gradonačelnik predlaže
kandidata za imenovanje za ravnatzelja. U nastavku se složila da nije bilo prigovora na rad Ivane
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Bračanov, kao vršiteljice dužnosti ravnateljice Knjižnice te je dodala da je Povjerenstvo zaključilo
da je Plan rada Ivice Šimića opširniji, da sadrži planirane aktivnosti koje se odnose na poboljšanje
kvalitete kulturnog života grada, da uključuje i druge dionike iz kulturnog i društvenog područja
djelovanja u gradu Kninu te da je osmišljen drugačiji koncept rada Knjižnice za razliku od plana
rada Ivane Bračanov koji se uglavnom temelji na redovitim poslovima knjižnične djelatnosti.
Prijedlog je prihvaćen te je Rješenje o imenovanju ravnatelja Narodne knjižnice - Knin
doneseno većinom glasova, 9 „za“ i 6 „protiv“ (Klub vijećnika HDZ), i sastavni je dio Zapisnika.

Točka 24.
Vijećnička pitanja
•

Vijećnik Tomislav Čolak je rekao da na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje u Kninu ima oko
850 nezaposlenih ali da potencijalni investitor ne može zaključiti koja je to radna snaga te je
pitao ima li Grad Knin registar nezaposlenih i predložio da se isti izradi ukoliko ne postoji i
tražio je uvid u registar. Isto pitanje i prijedlog se odnosio na registar za studente iz Knina i
studije koje završavaju.
Gradonačelnik Marijo Ćaćić se zahvalio na prijedlogu i pojasnio da se uvid u strukturu
nezaposlenih po strukama može izvršiti na službenim stranicama navedenog Zavoda i da
poduzetnici i investitori na taj način mogu doći do takvih podataka. Dodao je da bi bilo
korisno imati informacije o strukturi završenih studija od strane mladih iz Knina, ali da se radi
o osobnim podacima i da treba razmotriti na koji način bi se moglo doći do takvih informacija.
Vijećnik Tomislav Čolak nije bio potpuno zadovoljan odgovorom i smatrao je da bi Grad
Knin trebao imati navedene podatke.

•

Vijećnik Goran Mrnjavac je pitao za točnost informacije da je g.Robert Okadar, koji je u
drugom krugu zadnjih lokalnih izbora javno dao potporu izabranom gradonačelniku, zaposlen
u gradskoj tvrtci Upravitelj d.o.o., bez provedenog natječaja.
Gradonačelnik Marijo Ćaćić je rekao da prvi put čuje tu informaciju i da će istu provjeriti te je
dodao da ni u gradskoj upravi niti u gradskim ustanovama i poduzećima nema zapošljavanja
bez javnog natječaja.
Vijećnik Goran Mrnjavac nije bio zadovoljan odgovorom i tražio je odgovor u pisanom obliku,
te dodao da se puno priča o poštenju i da navedena informacija baca sjenu i ljagu na sve to.
Gradonačelnik Marijo Ćaćić je rekao da je upravo vijećnik Mrnjavac mjesec dana prije izbora
za mandat prethodnog gradonačelnika zaposlen na tvrđavi i da je do tada nastupao zajedno s
nezavisnom listom, a da je nakon zaposlenja prešao u stranku HDZ-a. Još jednom je ponovio
da se zapošljavanje vrši temeljem natječaja, odabirom najboljeg kandidata, ne gledajući
stranačku pripadnost i dodao da su u proteklom vremenu zapošljavani i članovi stranke HDZ-a,
čak na rukovodeća mjesta te da to što je g. Okadar podržao nezavisnu listu, ne znači ništa niti
mu daje dodatne bodove u odnosu na druge osobe.

•

Vijećnik Nino Grabić je rekao da se prilikom sučeljavanja kandidata za gradonačelnika grada
Knina zbio nemio događaj kada je vršitelj dužnosti ravnatelja Muzeja u alkoholiziranom stanju
upao na sučeljavanje i tom prilikom vrijeđao kandidata za gradonačelnika i neke od izabranih
vijećnika HDZ-a te da je intervenirala i policija. Rekao je da nema opravdanja za takvo
ponašanje i pitao je što se poduzelo po tom pitanju.
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Gradonačelnik Marijo Ćaćić je rekao da se u svezi navedenog slučaja sastalo Upravno vijeće
Muzeja koje je, sukladno Statutu i Pravilniku o radu Muzeja, vršitelja dužnosti ravnatelja
Muzeja upozorilo da takvo ponašanje više ne ponavlja. Dodao je da je ni on ne podržava
prepirke i svađe niti želi da se itko osjeća ugrožen na bilo koji način ili od bilo koga.
Sjednica je završena u 16.29.

ZAPISNIK VODILA
Tatjana Plavčić, struč.spec.oec.

PREDSJEDNIK
Dragan Miličević, mag.catech.
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