
 

 

 

 

SAVJET MLADIH GRADA KNINA 
KLASA: 119-01/16-01/1 
URBROJ:  2182/10-01-16-2 
Knin, 22. ožujka 2016.  
 
 

 Z A P I S N I K 
s 1. konstituirajuće sjednice Savjeta mladih Grada Knina  

 
Konstituirajuća sjednica održana je dana 22. ožujka 2016. godine (utorak)  s početkom u 

18.00 sati u gradskoj vijećnici Grada Knina. 
 

Sjednici su nazočili Marinko Tokmakčija, predsjednik Gradskog vijeća Grada Knina, Nikola 
Blažević, gradonačelnik Grada Knina, Slaven Ivić, zamjenik gradonačelnika Grada Knina, Sanja 
Lozančić, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti i Lidija Ćurko, 
u svojstvu zapisničara. 

Prije same sjednice Savjetu mladih Grada Knina obratio se gradonačelnik Grada Knina 
Nikola Blažević sa nekoliko prigodnih riječi, istaknuvši da je izražena želja za uspješnim radom  
Savjeta mladih Grada Knina, te uspostavom dobre suradnje i potpore Grada Knina u svim 
aktivnostima i potrebama mladih u lokalnoj zajednici. 
           Sjednicu je otvorio Marinko Tokmakčija, predsjednik Gradskog vijeća, pozdravio nazočne 
na sjednici, čestitao im na njihovom izboru za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada 
Knina te prije utvrđivanja kvoruma prozivkom ukratko izvijestio od tijeku radnji provedenih po 
pitanju osnivanja Savjeta mladih Grada Knina i da je kao predsjednik Gradskog vijeća Grada Knina 
dužan sazvati konstituirajuću sjednicu Savjeta mladih Grada Knina u roku do 30 dana od dana 
objave rezultata.  

Riječ je dao pročelnici Sanji Lozančić da obavi prozivku članova Savjeta mladih i utvrdi 
kvorum. Na konstituirajućoj sjednici su nazočni sljedeći članovi Savjeta mladih Grada Knina:  

 
1. Barbar Alilović,  
2. Andrija Anić-Božić 
3. Antonija Bošnjak 
4. Petra Komar 
5. Anamarija Rapo 
6. Ivana Mandinić.  

 
Pročelnica je utvrdila da na konsituriajućoj sjednici od ukupno 7 članova nazočno 6  članova, da je 
Lara Šostar opravdano odsutna, te da je  nakon prozivke utvrđeno da postoji kvorum. 
 
 

Utvrđivanje dnevnog reda 
 
Marinko Tokmakčija, predsjednik Gradskog vijeća Grada Knina predložio je sljedeći dnevni 

red te isti dao na glasovanje.  
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DNEVNI RED 

 
1. Izbor predsjednika i zamjenik predsjednika Savjeta mladih Grada Knin  
2. Razno 

 
 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno od strane nazočnih članova Savjeta mladih Grada Knina. 
 

Točka 1.  
Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih Grada Knina  

 
Predsjednik Gradskog vijeća pozvao je članove Savjeta mladih da daju svoje prijedloge za 

predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih Grada Knina.  
 

Na prijedlog Anamarije Rapo za predsjednicu  Savjeta mladih Grada Knin  predložena je   
Barbara Alilović, a za zamjenika predsjednika Andrija Anić-Božić. Drugih prijedloga nije bilo.  
Nakon provedenog glasovanja konstatira se da je za predsjednicu Savjeta mladih Grada Knin  
jednoglasno izabrana Barbara Alilović, a za zamjenika predsjednice Andrija Anić-Božić. 

 
Na poziv predsjednika Gradskog Vijeća Barbara Alilović, predsjednica Savjeta mladih Grada 

Knina obratila se nazočnim i  preuzela je daljnje vođenje sjednice.  
 

Točka 2. 
Razno 

 
Pod ovom točkom nije bilo nikakve rasprave niti kakvih prijedloga.   
 
Barbara Alilović se zahvalila na ukazanom povjerenju te je istaknula jaču suradnju Grada i Savjeta 
mladih i njihovim prijedlozima.  

 
Sjednica je završila u 18,20 sati.    
 
       Predsjednik Gradskog vijeća Grada Knina  
        Marinko Tokmakčija, v.r.  
  
       Pročelnica Sanja Lozančić, dipl.iur.  
             
               _______________________  
       

  Zapisnik vodila:                                                                     Predsjednica 
    Lidija Ćurko       Barbara Alilović  
  _____________________    _______________________ 


