
 

 

 

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE  

KLASA: 021-05/20-01/11 

URBROJ:2182/10-01-20-2 

Knin, 16. srpnja 2020. godine  

 

 

Z A P I S N I K  

s 37. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina  

(Audio i video snimanje) 

 

 Sjednica je održana 16. srpnja  2020. godine (četvrtak), 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 

2. Marija Ćurić     10. Vedrana Požar  

3. Maja Deronja      11. Marko Sinobad  

4. Veselin Đujić  

5. Nikolina Grizelj                                                         

6. Marina Krvavica                                                         

7. Robert Marić      

8. Dragan Miličević       

9. Goran Mrnjavac  

            

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

nazočno 11 vijećnika, vijećnici Marinko Tokmakčija, Mirko Antunović, Josip Bebek, Davor 

Ilić, Nenad Tisaj i Marko Vujasinović opravdano su odsutni, te je konstatirano da Gradsko 

vijeće ima kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje odluka.  

 

 Usvajanje zapisnika  

 

 Na Zapisnik s 35. sjednice Robert Marić imao primjedbi pogotovo na točke 10. i 11., 

te zatražio da se fatografski vodi zapisnik što je tko i kako rekao, a vijećnica Marina Krvavica 

na kraj zapisnika na njeno vijećničko pitanje koje nema odgovor, smatra da zapisnik ne 

odgovara istini u tom dijelu, s četiri glasa za (4), pet glasova protiv zapisnik nije usvojen.   

 

 Utvrđivanje dnevnog reda  

 

 Predsjednica je predloženi Dnevni red dala na glasovanje te je većinom glasova za 

devet(9), nitko protiv i dva(2) glasa suzdržana usvojen i glasi:  

 

1. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta Knin   



(Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za privremeno 

obavljanje poslova pročelnice u Upravnog odjela za lokanu samoupravu i 

društvene djelatnosti) 

2. Vijećnička pitanja 

 

 

Točka 1. 

Prijedlog za imenovanju ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta Knin  

 

 Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za obavljanje poslova pročelnice, 

obrazložila je prijedlog. Ravnatelju POU-a ističe 17. srpnja 2020. godine četverogodišnji 

mandat, te je slijedom toga Upravno vijeća POU-a raspisalo natječaj koji je objavljen u 

Narodnim novina i dnevnom listu 24 sata, te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči POU-a.    

Natječajem je propisano da za ravnatelja može biti imenovana osoba koja osim općih uvjeta 

propisanih zakonom ispunjava i sljedeće uvjete: završen diplomski sveučilišni studij ili 

integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni 

studij ili s njim izjednačen studij društvenog smjera najmanje pet godina radnog iskustva u 

struci. Na natječaj je pristigla jedna pravodobna i potpuna ponuda Sandre Žulj Cigić, što je 

ustanovljeno uvidom u priloženu dokumentaciju.  Sandra Žulj Cigić je po zvanju profesor 

pedagogije i filozofije, dugogodišnja je zaposlenica POU-a, te je ista trenutačno na 

poslijediplomskom specijalističkom studiju „Vođenje i upravljanje odgojno-obrazovnom 

ustanovom“. Upravno vijeće POU-a Knin je ustanovilo da Sandra Žulj Cigić ispunjava uvjete 

natječaja za imenovanje ravnatelja i prosljeđuje Gradskom vijeću na usvajanje. Člankom 43. 

Statuta POU Knin i člankom 12.a Odluke o osnivanju POU-a propisano je da ravnatelja 

imenuje Gradsko vijeće, na prijedlog Upravnog vijeća POU-a.  

 Odbor za izbor i imenovanje nije imao primjedbi.  

 Rasprave nije bilo.  

 S pet(5) glasova za, nitko protiv i šest (6) glasova suzdržana nije usvojen prijedlog za 

imenovanje ravnateljice Pučkog otvoreno i prijedlog čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

 

Točka 2.   

Vijećnička pitanja 

 

- Vijećnica Marina Krvavica je upitala da li se može zakrpati rupa na cesti koja se nalazi 

između  Tomislavove i portuna kod Konzuma. A drugo pitanje se odnosilo na pritužbe 

stanara u okolici  Cafe bar Cristala, odnosno glazbu koja se pusta na terasi kafića od 

rano ujutro do kasno i glasnoća koja se stvara prilikom pospremanja terase, te da su ti 

isti stanari primijetili da i gradonačelnik često tamo ide i da ona zamoli gradonačelnika  

može li utjecati da se smanji buka. Gradonačelnik je odgovorio da će se sanirati rupa.  

Koliko zna, poštuje se red u Cafe baru Cristl i do sada nije bilo nikakvih prijava. Mora 

se točno konkretizirati što je problem i komunalni redar će izaći na teren. Vijećnica 

Krvavica je rekla da nije ona inicijator, nego je zamoljena od starih stanara, može se 

ići s prijavom, ali smatra da je to bolje riješiti ljudski. Pročelnik Brčina je rekao da pod 

prijavom se smatra prijava komunalnom redarstvu, ne govori se o prekršajnoj prijavi. 

Zgrada ima predstavnika stanara te se može putem aplikacije Komunalno redarstvo  

podnijeti prijava. 

 

Završeno u 15.49 sati.  

 

ZAPISNIK SASTAVILA       PREDSJEDNICA 

  

          Lidija Ćurko           Vedrana Požar  


