
 

 

 

 

 

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE 

KLASA: 021-05/21-01/18 

URBROJ: 2182/10-01-21-2 

Knin, 2. studenog 2021.  

 

 

 

 

Z A P I S N I K  

s 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina 

 

 

 

 Sjednica je, dana 2. studenog 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. Marjan Blažević 

2. Ante Dujić 

3. Nino Grabić 

4. Mario Krišto 

5. Slavko Krvavica 

6. Ana Marić 

7. Spomenka Martić 

8. Dragan Miličević 

9. Dušan Milivojević 

10. Goran Mrnjavac 

11. Anja Šimpraga 

12. Marko Vujasinović 
 

te da Vijeće ima kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje odluka. 
 

Vijećnica Antonija Anić-Matić, Tomislav Čolak i Davor Ilić su opravdali izostanak. 

 

 

Predsjednik je izvijestio vijećnike da zapisnik s prošle sjednici nije bio završen u vrijeme 

slanja materijala za ovu sjednicu. 

 

 

Utvrđivanje dnevnog reda 

 

Jednoglasno je usvojen sljedeći: 
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D N E V N I      R E D 

 

1. Prijedlog Odluke o davanju na upravljanje i korištenje nekretnina 

(Izvjestitelj: Marijo Ćaćić, gradonačelnik Grada Knina) 

2. Vijećnička pitanja 

______________________________ 

 

 

 

Točka 1. 
Prijedlog Odluke o davanju na upravljanje i korištenje nekretnina 

 

 

Gradonačelnik Grada Knina Marijo Ćaćić je predložio da Grad Knin na upravljanje i 

korištenje JULRA Matica, koja je ujedno i partner na oba projekta, preda nekretnine za obavljanje 

aktivnosti Poduzetničkog centra i Informacijsko-inovacijskog inkubatora, budući je to uvjet za 

izdavanje poslovnih prostora. Rekao je da se radi o projektima od velikog značaja za grad Knin i 

da se već javljaju zainteresirani investitori koji bi ulagali u te prostore. Dodao je da je  

Informacijsko-inovacijski inkubator građevinski završen i da slijedi postupak javne nabave za 

opremanje istog, a da su u tijeku radovi na Poduzetničkom centru i da se završetak istih očekuje do 

polovine travnja sljedeće godine.     

Predsjednik je konstatirao da Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost nema 

primjedbi na Izvješće. 

Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o davanju na upravljanje i korištenje nekretnina 

donesena većinom glasova, 7 „za“ i 5 „suzdržanih“ (Klub vijećnika HDZ), i sastavni je dio 

Zapisnika.           

 

 

Točka 2. 

Vijećnička pitanja 

 

 

Vijećničkih pitanja nije bilo. 

 

 

 

 

      Sjednica je završena u 16.10 . 

 

 

 

 

              ZAPISNIK  VODILA                      PREDSJEDNIK 

        Tatjana Plavčić, struč.spec.oec.                                       Dragan Miličević, mag.catech. 


