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 Z A P I S N I K 
 

 

 s 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Klis održane dana 05. veljače 2018. godine u 

vijećnici Općine Klis s početkom u 17,00 sati. 

 

NAZOČNI ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA:  

Josip Didović, Ivica Bralić, Tina Jurić, Kažimir Radić, Ivan Kalinić, Dejan Glavina, Ivan 

Baturina, Kažimir Radić, Ante Radoš, Maja Zelić, Smiljana Mihovilović i Ante Rizvan. 

 

ODSUTNI: Renata Karaman. 

 

OD OSTALIH: Općinski načelnik Jakov Vetma. 

 

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 svim umrlim braniteljima. 

 

Predsjedatelj predlaže usvajanje slijedećeg  

 

D N E V N O G    R E D A 

 

1. Prihvaćanje prijedloga Odluke o pokretanju postupka prodaje dijela nekretnine 

označene kao čest.zem. 3787/17 k.o. Klis i to prema skici sa likovima i površinama izrađenoj 

od strane tvrtke Girus d.o.o iz Splita , oznaka G 03/18 iz siječnja 2018.godine: 

- lik D  površine  576 m2 

- lik E  površine   600 m2 

- lik F  površine   600 m2 

- lik G  površine  578 m2 

- lik H  površine  578 m2 

- lik I   površine   612 m2 

- lik J   površine   612 m2 

- lik K  površine   578 m2 

- lik L   površine   712 m2 

- lik M  površine   554 m2 

- lik N   površine   555 m2 

 

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

 

Ad.1. 

Obrazloženje prijedloga odluke podnijeli su Josip Didović i Milan Kurtović. Vijećnica 

Smiljana Mihovilović je kazala kako nisu verificirani zapisnici za 6. i 7. sjednice općinskog 

vijeća. Predsjednik vijeća je odgovorio da će navedeni zapisnici biti verificirani na narednoj 

sjednici ovog vijeća. Imenovana vijećnica u svojoj raspravi je kazala kako bi ovaj natječaj o 

prodaji općinskog zemljišta trebalo objaviti i na Internet stranici općine.  
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Ovaj stav održao je vijećnik Kažimir Radić. Općinski načelnik je odgovorio kako će natječaj i 

biti objavljen na Internet stranici. U ime mosta nezevisnih lista vijećnik Ante Rizvan je 

istaknuo kako će članovi ove stranke biti suzdržani u glasovanju jer smatraju da se radi 

stihijski. Naime, nekretnine koje su predmet natječaja nalazile su se u detaljnom planu 

uređenja Greben. Stoga smatra kako predloženo nije prostorno dobro riješeno. U nastavku, 

vijećnica Mihovilović je upitala da li je ovaj postupak prodaje uključen i Savjet za prostorno 

uređenje općine. Predsjednik vijeća je odgovorio kako se radi o savjetodavnom tijelu ovog 

vijeća te u ovom slučaju mišljenje Savjeta nije potrebno. Na upit vijećnika Ivice Bralića 

odgovoreno je kako će početna cijena zemljišta u slučaju pozitivne odluke ovog vijeća biti tek 

naručena.  

Po zaključenju rasprave većinom glasova (9 za i 3 suzdržana) se donosi 

 

O D L U K A  

 

o pokretanju postupka prodaje dijela nekretnine označene kao čest.zem. 3787/17 k.o. Klis i to 

prema skici sa likovima i površinama izrađenoj od strane tvrtke Girus d.o.o iz Splita , oznaka 

G 03/18 iz siječnja 2018.godine: 

- lik D  površine  576 m2 

- lik E  površine   600 m2 

- lik F  površine   600 m2 

- lik G  površine  578 m2 

- lik H  površine  578 m2 

- lik I   površine   612 m2 

- lik J   površine   612 m2 

- lik K  površine   578 m2 

- lik L   površine   712 m2 

- lik M  površine   554 m2 

- lik N   površine   555 m2 

 

 

Ovlašćuje se Povjerenstvo za provođenje postupka prodaje nakretnina u vlasništvu općine 

Klis da provede odgovarajući postupak putem javnog natječaja. 

 

 

Predsjedatelj sjednicu zaključuje u 17,20 sati. 

 

 

KLASA: 021-05/18-01/01 

URBR: 2180/03-01/18-104 

KLIS, 05. veljače 2018. 

 

 

 

ZAPISNIK SASTAVIO                                                             PREDSJEDNIK  

                                                                                                OPĆINSKOG VIJEĆA  

 

___________________                                                          _____________________ 

     Milan Kurtović                                                                           Josip Didović 

 


