ZAPISNIK
s 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Klis održane dana 06. listopada 2016. godine u
vijećnici Općine Klis s početkom u 17,00 sati.
NAZOČNI ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA:
Josip Didović, Ivan Baturina, Smiljana Mihovilović, Ivica Vetma, Ivica Tešija, Ante
Varvodić, Ivica Listeš, Vedran Sikirica, Maja Zelić, Tomislav Delić i Igor Vrvilo.
ODSUTNI: Jerna Ćaleta, Ante Varvodić i Ivan Kalinić.
OD OSTALIH: Općinski načelnik Jakov Vetma, rektor Sveučilišta u Splitu dr. Šimun
Anđelinović, prorektor i predstavnici ovog sveučilišta.
Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća Josip Didović.
Sjednici je nazočna većina članova Općinskog vijeća te se može pravovaljano raspravljati i
odlučivati.
Na prijedlog predsjedatelja minutom šutnje odaje se počast svim palim za domovinu.
Nakon toga predsjedatelj predlaže usvajanje slijedećeg

D N E V N O G R E D A:
1. Razmatranje pisma namjere Sveučilišta u Splitu u svezi realizacije projekta
Sveučilišnog kampusa u Klisu.

Dnevni red se jednoglasno prihvaća te se pristupa raspravljanju i odlučivanju po istom.
Ad. 1.
Konstatira se da je preslik pisma namjere i idejnog urbanističkog rješenja izgradnje
sveučilišnog kampusa u Klisu upućeno od strane Sveučilišta u Splitu dostavljen svim
članovima ovog vijeća.
Uvodno izvješće podnijeli su rektor i prorektor Sveučilišta u Splitu u kojem su detaljno
obrazložili svoju namjeru i spremnost za realizaciju projekta sa tehnološkim parkom i svim
drugim potrebnim sadržajima.
U raspravi su sudjelovali svi članovi općinskog vijeća koji su pružili bezrezervnu podršku
ovom projektu.
Po zaključenju rasprave jednoglasno se donosi
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ODLUKA
1. Općinsko vijeće općine Klis podržava pismo namjere i pokreće inicijativu sa
Sveučilištem u Splitu za realizaciju projekta sveučilišnog kampusa sa tehnološkim
parkom i svim drugim potrebnim sadržajima.
2. Ovlašćuje se općinski načelnik općine Klis Jakov Vetma za poduzimanje svih
operativnih poslova vezanih za provođenje projekta opisanog u prethodnoj točci ove
odluke.
3. Općinsko vijeće pokreće inicijativu odnosno postupak za Izmjene i dopune
odgovarajućih dokumenata prostornog uređenja sukladno potrebama projekta
sveučilišnog kampusa koji će se naknadno prihvatiti odnosno dogovoriti s ovom
jedinicom lokalne samouprave.
4. Ovlašćuju se predstavnici općine Klis (koje imenuje općinski načelnik) da sa
predstavnicima Sveučilišta u Splitu sa nadležnim Državnim odvjetništvom razrade
modalitete prijenosa vlasništva nekretnine označene kao čest.zem. 6298/12 K.O. Klis
sa ove jedinice lokalne samouprave na Sveučilište u Splitu.

Predsjednik vijeća utvrđuje da je dnevni red iscrpljen te sjednicu zaključuje u 18,05 sati.

KLASA: 021-05/16-01/01
URBR: 2180/03-01/16-1381
KLIS, 06. listopada 2016.

ZAPISNIK SASTAVIO

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

___________________
Milan Kurtović

_____________________
Josip Didović
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