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 Z A P I S N I K 
 

 

 s 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Klis održane dana 19. lipnja 2018. godine u 

vijećnici Općine Klis s početkom u 17,00 sati. 

 

 

NAZOČNI ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA:  

Josip Didović, Ivica Bralić, Igor Vrvilo Tina Jurić,  Renata Karaman, Ivan Kalinić, Dejan 

Glavina,  Ante Radoš, Maja Zelić, Smiljana Mihovilović i Kažimir Radić. 

 

ODSUTNI: Ante Rizvan i Ivan Baturina (izostanak opravdali). 

 

Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća Josip Didović.     

 

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

odlučivati.  

 

Minutom šutnje odaje se počast nedavno preminulom bivšem vijećniku ovog vijeća gosp.Ivan 

Banjan.  

 

Nakon toga predsjedatelj predlaže slijedeći 

 

D N E V N I    R E D 

 

 

      -  Verifikacija zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća; 

 

1. Dodjela suglasnosti općinskog vijeća općine Klis na Odluku o odvodnji otpadnih voda 

na području aglomeracije SPLIT-SOLIN i aglomeracije KAŠTELA-TROGIR; 

2. Prihvaćanje prijedloga Odluke o prodaji nekretnina označenih kao dio čest.zem. 

3787/17 K.O. Klis i to LIK S površine 564 m2 i dijela čest.zem. 3787/15 K.O. Klis  i to 

LIK B površine 470 m2 i dodjela ovlaštenja općinskom načelniku za zaključenje 

odgovarajućih ugovora; 

3. Prihvaćanje prijedloga Ugovora između Općine Klis kao osnivača i društva 

“Poduzetnički inkubator Klis” d.o.o.  o poslovno tehničkoj suradnji i dodjela ovlaštenja 

općinskom načelniku za sklapanje istog. 

 

   

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

 

Tijekom verifikacije zapisnika sa 10. sjednice ovog vijeća vijećnica Smiljana Mihovilović je 

ponovila apel za tonskim  snimanjem sjednica.   

Većinom glasova (10 za i 1 suzdržan) verificira se zapisnik sa 10. sjednice općinskog vijeća.  

 

Ad.1. 

Uvodno izvješće podnijeli su Milan Kurtović i Josip Didović, a nakon rasprave u kojoj su 

sudjelovali svi članovi općinskog vijeća jednoglasno se donosi  
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O D L U K A 

o dodjeli suglasnosti  

 

Općinsko vijeće općine Klis dodjeljuje suglasnost na prijedlog Odluke o odvodnji 

otpadnih voda na području aglomeracije SPLIT-SOLIN i aglomeracije KAŠTELA-

TROGIR; 

 

 

Ad.2. 

Obrazloženje prijedloga Odluke podnio je predsjednik općinskog vijeća Josip Didović. 

Konstatira se da je članovima ovog vijeća dostavljen i zapisnik o radu Povjerenstva o 

provođenju postupka prodaje nekretnina.  

U raspravi su sudjelovali svi članovi općinskog vijeća, a po zaključenju iste većinom glasova (9 

za i 2 suzdržana) se donosi  

 

 

O D L U K A 

o zaključenju Ugovora o kupoprodaji nekretnina 

sa slijedećim ponuditeljima odnosno kupcima 

 

I  

 

1. Za nekreninu označenu kao dio čest.zem. 3787/17 K.O. Klis, lik “S” površine 564 m2 

prihvaća se ponuda stranke Tomislava Sulje-Milić koja je ponudila kupovnu cijenu od 

635,70 kn po m2. 

2. Za nekretninu označenu kao dio čest.zem. 3787/15 K.O. Klis, lik “B” površine 470 m2 

prihvaća se ponuda stranke Goran Vidić koji je ponudio kupovnu cijenu od  543,50 kn 

po m2; 

 

II 

 
Ovlašćuje se općinski načelnik općine Klis da sa prihvaćenim ponuditeljima iz točke I ove 

Odluke zaključi odgovarajuće ugovore o kupoprodaji nekretnina. 

 

Ad.3. 

Obrazloženje prijedloga odluke podnijeli su Josip Didović i Milan Kurtović. U svojoj raspravi 

vijećnica Smiljana Mihovilović je iznijela stav kako je ovo potvrda da Poduzetnički inkubator 

„leži“ na proračunu općine, te da je to veliki teret za općinu. Vijećnica Maja Zelić je kazala 

kako je akcent na obavljanju poslova u Poduzetničkom inkubatoru taj da se poslovi obave 

najpovoljnije za općinu. Također, istaknula je da se dio plaća djelatnika financira sredstvima iz 

kandidiranih odnosno odobrenih projekata. U svojoj raspravi vijećnik Kažimir Radić je kazao 

kako transparentnost rada društva treba dokazati kroz financijska izvješća koja će se podnositi 

ovom vijeću. Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali svi članovi općinskog vijeća većinom 

glasova (8 za i 3 suzdržana) se donosi 
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O D L U K A 
 

1. Prihvaća se prijedlog Ugovora između Općine Klis kao osnivača i društva 

“Poduzetnički inkubator Klis” d.o.o. o poslovno-tehničkoj suradnji u cijelosti kako je 

iznesen na sjednici. 

 

2. Ovlašćuje se općinski načelnik općine Klis Jakov Vetma da zaključi Ugovor iz točke 1. 

ove odluke. 

 

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

 

 

 

Predsjedatelj sjednicu zaključuje u 17,30 sati. 

 

 

KLASA: 021-05/18-01/01 

URBR: 2180/03-01/18-850 

KLIS, 19. lipnja 2018. 

 

 

ZAPISNIK SASTAVIO                                                             PREDSJEDNIK  

                                                                                                OPĆINSKOG VIJEĆA  

 

___________________                                                          _____________________ 

     Milan Kurtović                                                                           Josip Didović 

 


