GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 024-03/22-01/1
URBROJ: 2182-10-01-22-2
Knin, 24. siječnja 2022.

ZAPISNIK
sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina

Sjednica je, dana 24. siječnja 2022. godine, održana u gradskoj vijećnici u Kninu, s
početkom u 17.00 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. Tomislav Čolak
2. Ante Dujić
3. Nino Grabić
4. Davor Ilić
5. Mario Krišto
6. Slavko Krvavica
7. Ana Marić
8. Spomenka Martić
9. Dragan Miličević
10. Dušan Milivojević
11. Goran Mrnjavac
12. Anja Šimpraga
13. Marko Vujasinović
i da Vijeće ima kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje odluka.
Na sjednici nisu vijećnik Marjan Blažević i vijećnica Antonija Anić-Matić, koja je opravdala
izostanak.
Usvajanje zapisnika
Na zapisnik sa 6. sjednice Gradskog vijeća nije bilo primjedbi te je isti usvojen
jednoglasno.

Utvrđivanje dnevnog reda
Jednoglasno je usvojen sljedeći:
DNEVNI

RED

1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za nabavu lož ulja za potrebe Dječjeg vrtića
CVRČAK Knin za 2022. godinu
(Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i
društvene djelatnosti)
2. Prijedlog za imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja Kninskog muzeja Knin
(Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i
društvene djelatnosti)
3. Vijećnička pitanja
_____________________________
Točka 1.
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za nabavu lož ulja za potrebe
Dječjeg vrtića CVRČAK Knin za 2022. godinu
Sanda Petrović Brnić, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i
društvene djelatnosti je pojasnila da prema članku 9. Statuta Dječjeg vrtića CVRČAK Knin za
sklapanje ugovora o javnoj nabavi roba, radova ili usluga čija vrijednost prelazi preko 100.000,00
kuna, Vrtić mora dobiti odobrenje Gradskog vijeća Grada Knina i da se ovim prijedlogom traži
suglasnost Vijeća za nabavu euro loživog ulja ekstra lakog u vrijednosti od 232.000,00 kn (bez
PDV-a).
Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost te Odbor
za financije i proračun nemaju primjedbi na prijedlog.
Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o davanju suglasnosti za nabavu lož ulja za potrebe
Dječjeg vrtića CVRČAK Knin za 2022. godinu donesena jednoglasno, i sastavni je dio Zapisnika.

Predsjednik je odredio pauzu od 15 minuta te je sjednica nastavljena u 17.20.
Sjednici se priključio vijećnik Marjan Blažević, a na istu se nakon pauze nije vratio
vijećnik Goran Mrnjavac.
Točka 2.
Prijedlog za imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja Kninskog muzeja Knin
Sanda Petrović Brnić, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i
društvene djelatnosti je rekla da nakon provedenog natječajnog postupka Upravno vijeće Kninskog
muzeja, od dva kandidata koja su se prijavila na natječaj za radno mjesto ravnatelja Muzeja, nije
predložilo niti jednog kandidata za imenovanje jer isti nisu ispunjavali tražene uvjete iz natječaja i
da je Upravno vijeće predložilo da se za vršitelja dužnosti ravnatelja Muzeja imenuje Ante Šimić
do izbora ravnatelja temeljem natječaja, budući da isti ispunjava uvjete za obavljanje te dužnosti.
Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost te Odbor
za izbor i imenovanja nemaju primjedbi na prijedlog.
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Potpredsjednica Vijeća Ana Marić je u ime Kluba vijećnika HDZ-a predložila predlagatelju
da povuče prijedlog za imenovanje Ante Šimića kao vršitelja dužnosti Kninskog muzeja i da
predloži drugu osobu koja ispunjava uvjete za imenovanje. Kao razlog prijedloga navela je
sramotno ponašanje Ante Šimića tijekom sučeljavanja kandidata za gradonačelnika grada Knina u
svibnju 2021. godine, koji je tada u alkoholiziranom stanju remetio javni red i mir, na najprostiji
način vrijeđao nju, kolege i stranku kojoj pripadaju, i to u prostoru ustanove u kojoj obavlja
dužnost ravnatelja te da je za navedeno ponašanje kažnjen pravomoćnom odlukom Općinskog
suda u Šibeniku. Rekla je da smatra da takva osoba ne može i ne smije biti imenovana za
ravnatelja kulturne ustanove kao što je Kninski muzej i da je njena dužnost da upozna javnost
kakve se osobe predlažu za odgovorne funkcije i za ravnatelje te da je očito da predlagatelj nema
kvalitetnih osoba pa za ravnatelja ustanove predlaže kompromitirane osobe, a što potvrđuje i
činjenica da su se na natječaj prijavile samo dvije osobe koje ne ispunjavaju uvjete iz natječaja.
Gradonačelnik Grada Knina Marijo Ćaćić (dalje u tekstu: gradonačelnik) je rekao da je
iznesena neistina i da protiv Ante Šimića nije podnesena kaznena prijava te da se protiv njega ne
vodi nikakav kazneni postupak što dokazuje uvjerenje nadležnog suda koje je u prilogu prijedloga.
Dodao je da se tijekom sučeljavanja radilo o isceniranom događaju, da je prema prijavi članova
HDZ-a Ante Šimić prestrašio njih šestero i pozvao ih da mu se obrate ako se ikada budu osjećali
ugroženo. Rekao je da Ante Šimić uspješno vodi muzej, da ispunjava uvjete za imenovanje za
vršitelja dužnosti ravnatelja, da ne želi povući prijedlog, a sve i kada bi htio da ne bi uspjeli
proceduru završiti do 1. veljače i muzej bi ostao bez ravnatelja što bi utjecalo na rad ustanove i
prava zaposlenika muzeja te da će se najdalje u roku mjesec dana od dana imenovanja vršitelja
dužnosti ravnatelja raspisati novi natječaj za ravnatelja muzeja.
Potpredsjednica Vijeća Ana Marić je rekla da gradonačelnik ne govori istinu i obmanjuje
javnost budući da ona nije rekla da je protiv Ante Šimića podignuta kaznena prijava nego da je
pravomoćnom odlukom kažnjen na Općinskom sudu u Šibeniku. Dodala je da postoji mogućnost
hitne sjednice i da predlagatelj još stigne odreagirati ako želi imenovati nekoga tko ispunjava
uvjete za ravnatelja, da se tijekom sučeljavanja nije radilo o isceniranom događaju, da nju ne treba
nitko braniti jer to može i sama, a da je za razliku od nje gradonačelnik napustio mjesto nemilog
događaja, o kojem posjeduje i policijski zapisnik.
Gradonačelnik je rekao da je jedan od uvjeta za imenovanje ravnatelja da se protiv osobe ne
vodi kazneni postupak i da Ante Šimić između ostalih ispunjava i taj uvjet te je ponovio da ne želi
i neće povući prijedlog jer je imenovani u posljednjih godinu dana vršenja dužnosti ravnatelja
pokazao odgovornost u vođenju muzeja te da će mu se zbog toga pružiti prilika i u narednom
razdoblju do imenovanja ravnatelja temeljem natječaja.
Vijećnik Tomislav Čolak je predložio da ako vršitelj dužnosti ravnatelja Ante Šimić tako
uspješno vodi muzej zadnjih godinu dana, da se ne imenuje ravnatelj i time uštedi oko 200.000
kuna godišnje pa da se uštedom za četiri godine tim sredstvima stipendira 20 studenata te je pitao
gdje je ušteda od plaće ravnatelja u zadnjih godinu dana.
Gradonačelnik je rekao da ne razumije na kakvu uštedu vijećnik Čolak misli budući je Anti
Šimiću tijekom godine dana vršenja dužnosti ravnatelja isplaćivana plaća i pojasnio da neovisno je
li osoba imenovana kao ravnatelj ili kao vršitelj dužnosti ravnatelja da joj se plaća mora isplaćivati.
Dodao je da Ante Šimić kao vršitelj dužnosti ravnatelja obavlja i poslove svog ranijeg radnog
mjesta u muzeju, ali da sredstva za plaću tog radnog mjesta nisu utrošena i da se nalaze u
proračunu muzeja.
Vijećnik Tomislav Čolak je ponovo pitao gdje je novac ako plaća za ravnatelja nije
isplaćivana u prošloj godini te je predložio da se vršitelj dužnosti ravnatelja imenuje na četiri
godine radi uštede oko 800.000 kuna i da se ušteđena sredstva utroše na studente.
Gradonačelnik je ponovo pojasnio da je vršitelju dužnosti ravnatelja tijekom prošle godine
isplaćivana plaća i da glede toga nema uštede te je dodao da ne postoji zakonska mogućnost
imenovanja vršitelja dužnosti ravnatelja na četiri godine već maksimalno na godinu dana od dana
imenovanja.
Prijedlog je prihvaćen te je Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Kninskog
muzeja Knin doneseno većinom glasova, 8 „za“, 4 „protiv“ (Klub vijećnika HDZ) i 1 „suzdržan“
(Čolak), i sastavni je dio Zapisnika.
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Točka 3.
Vijećnička pitanja
•

Vijećnik Tomislav Čolak je rekao da su se na natječaj iz studenog 2021. godine za zakup
poslovnih prostora u objektu poduzetničkog centra u Kninu (bivša Kninjanka) javila dva
poduzetnika od kojih je jedan podnio nepotpunu dokumentaciju, a da je s drugim
poduzetnikom sklopljen ugovor za zakup poslovnog prostora površine 3429 m² po 3,40 kn/m²
za proizvodnju ambalaže od plastike. Pitao je gradonačelnika za točnost podatka objavljenog
na službenoj stranici Grada Knina da površina proizvodnih pogona i skladišta poduzetničkog
centra iznosi 5000 m² i znači li to da je trenutno poduzetnicima na raspolaganju oko 1500 m² te
postoji li analiza o očekivanim novim radnim mjestima u poduzetničkom centru s obzirom na
uložena sredstva u iznosu od 33.340.012 kuna. Nadalje, vijećnik se osvrnuo na raspisani
natječaj za stambeno zbrinjavanje kadrova u gradu Kninu te pojedine odredbe iz Pravilnika o
stambenom zbrinjavanju osoba određenih struka i zanimanja za čijim radom postoji posebno
iskazana potreba na području grada Knina i pitao ima li Grad Knin ili Središnji državni ured za
obnovu i stambeno zbrinjavanje listu neophodnih kadrova za čijim radom postoji posebno
iskazana potreba kako bi grad Knin funkcionirao.
Gradonačelnik je rekao da ne zna točnu ukupnu kvadraturu poduzetničkog centra, ali je
potvrdio navode vijećnika u svezi kvadrature poslovnog prostora za koji je sklopljen ugovor o
zakupu i dodao da je za preostala dva poslovna prostora ponovo raspisan natječaj za zakup.
Dodao je da se kod poduzetničkog centra, kroz zaseban projekt, planira uređenje otkupne
stanice s rashladnim komorama za skladištenje poljoprivrednih proizvoda, u cilju pomoći
proizvođačima s područja grada Knina. Da će na katu poduzetničkog centra pored
multimedijalne biti još jedna dvorana i da površine istih ne zna napamet, ali da su vidljive u
projektu. Da se u suradnji sa srednjim školama i veleučilištem u Kninu planira pogon s
naprednim CNC uređajima za edukaciju učenika, eventualno studenata, a da će uređaje moći
koristiti i gospodarski subjekti s područja Knina i šire. Pojasnio je da se navedeni prostori neće
davati u zakup i da se u prizemlju planira otvoriti kantina za radnike u poduzetničkom centru.
Rekao je da je prema poslovnom planu naprijed navedenog zakupca u drugoj polovini tekuće
godine planirano zapošljavanje 60-80 osoba, a da bi se tijekom sljedeće godine taj broj trebao
penjati prema 300. Na pitanje u svezi natječaja za stambeno zbrinjavanje kadrova u gradu
Kninu gradonačelnik je rekao da su navedenim Pravilnikom utvrđene tri kategorije nužnih
kadrova i da u prvu spadaju zdravstveni radnici, u drugu policija i vojska, a u treću ostala
zanimanja za koja postoji potreba te je kao primjer naveo građevinske inženjere. Naglasio je da
stanove za stambeno zbrinjavanje kadrova dodjeljuje Središnji državni ured za obnovu i
stambeno zbrinjavanje, a ne Grad Knin te da Grad nakon što bude obavješten o broju stanova i
po obavljenom natječajnom postupku Uredu dostavi listu prioriteta koju oni mogu, ali i ne
moraju prihvatiti i da nakon toga Ured provodi daljnji postupak u svezi sklapanja ugovora za
najam.
Vijećnik Tomislav Čolak nije bio zadovoljan odgovorima i tražio je u pisanom obliku površinu
poslovnih prostora za iznajmljivanje u poduzetničkom centru i još jednom pitao ima li Grad
listu kadrova za stambeno rješavanje, a gradonačelnik je rekao da je vijećniku odgovorio i
pojasnio da su kategorije nužnih kadrova i bodovanje istih navedeni u Pravilniku i da ne zna
napamet površine prostora u poduzetničkom centru te da su iste navedene u projektu.
Sjednica je završena u 17.50 .

ZAPISNIK VODILA
Tatjana Plavčić, struč.spec.oec.

PREDSJEDNIK
Dragan Miličević, mag.catech.
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