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 Z A P I S N I K 
 

 

 s 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Klis održane dana 24. kolovoza 2017. godine u 

vijećnici Općine Klis s početkom u 11,00 sati. 

 

NAZOČNI ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA:  

Josip Didović, Ivan Baturina, Smiljana Mihovilović, Maja Zelić, Igor Vrvilo, Tina Jurić, 

Kažimir Radić, Ivica Bralić, Ivan Kalinić i  Dejan Glavina.  

 

ODSUTNI: Ante Rizvan, Renata Karaman i Ante Radoš. 

 

OD OSTALIH: Marko Galić zamjenik općinskog načelnika. 

 

Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća Josip Didović.     

 

Sjednici je nazočna većina članova Općinskog vijeća te se može pravovaljano raspravljati i 

odlučivati.  

 

Nakon toga predsjedatelj predlaže usvajanje slijedećeg  

 

D N E V N O G   R E D A: 

 
 

1. Prihvaćanje odluke o prodaji građevinskog zemljišta označenog kao dio čest. 

zem.3981/3 površine 524 m2, čest.zem. 3981/1 površine 2012 m2 i čest. zem. 3981/2 

površine 62 m2, sve K.O. Klis., povodom raspisanog javnog natječaja 01.kolovoza 

2017.godine, ponuditelju “Acorus “ d.o.o. iz Klisa. 

 

 

  Dnevni red se jednoglasno prihvaća te se pristupa raspravljanju i odlučivanju po istom. 

 

Ad.1. 

 

Obrazloženje provedenog postupka koji se odnosi na prodaju opisanih nekretnina podnijeli su 

Josip Didović i Milan Kurtović. Vijećnik Kažimir Radić je upitao da li je svrha ove prodaje 

vraćanje dugova?  Također iznio je mišljenje kako je ponuđena i procijenjena vrijednost ispod 

tržišne, te da je bilo pogodovanja u ovom postupku. Zbog toga smatra kako ovaj postupak 

treba poništiti i raspisati novi natječaj. U svojoj raspravi vijećnica Smiljana Mihovilović je 

kazala kako je načelno protiv prodaje nekretnina u cilju vraćanja dugova. Smatra kako je 

obavijest o prodaji trebalo objaviti i na internet stranici. Na koncu se zapitala da li se u ovom 

slučaju radi o prodaji u svrhu prijeboja dugova. 

Po okončanju rasprave većinom glasova (8 za i 2 protiv) se donosi 
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O D L U K A 
 

1. Prihvaća se Odluka o prodaji građevinskog zemljišta označenog kao dio čest. 

zem.3981/3 površine 524 m2, čest.zem. 3981/1 površine 2012 m2 i čest. zem. 

3981/2 površine 62 m2, sve K.O. Klis., povodom raspisanog javnog natječaja 

01.kolovoza 2017.godine, ponuditelju “Acorus “ d.o.o. iz Klisa. 

 

2. Ovlašćuje se općinski načelnik općine Klis Jakov Vetma da zaključi Ugovor o 

kupoprodaji sukladno točci 1. ove odluke. 

 

 

 

Predsjedatelj sjednicu zaključuje u 11,25 sati. 

 

 

KLASA: 021-05/17-01/01 

URBR: 2180/03-01/17-1217 

KLIS, 24. kolovoza 2017. 

 

 

 

 

ZAPISNIK SASTAVIO                                                             PREDSJEDNIK  

                                                                                                OPĆINSKOG VIJEĆA  

 

___________________                                                          _____________________ 

     Milan Kurtović                                                                           Josip Didović 


