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 Z A P I S N I K 
 

 

 s 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Klis održane dana 22. studenog 2018. godine u 

vijećnici Općine Klis s početkom u 12,00 sati. 

 

 

NAZOČNI ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA:  

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

Baturina, Ante Radoš, Maja Zelić, Smiljana Mihovilović, Ante Rizvan, Ivan Kalinić i Kažimir 

Radić. 

 

Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća Josip Didović.     

 

Sjednici su nazočni svi članovi Općinskog vijeća te se može pravovaljano raspravljati i 

odlučivati.  

 

 

Predsjedatelj predlaže usvajanje slijedećeg 

 

D N E V N O G     R E D A 

 

1.Prihvaćanje odluke o najpovoljnijim ponuditeljima za zaključenje ugovora o kupoprodaji 

građevinskog zemljišta u vlasništvu općine Klis označelnog kao: 

 

a) dio nekretnine zemljišno – knjižne oznake čest. zem. 3787/15 k.o. Klis i to prema 

skici izrađenoj od strane tvrke Girus d.o.o, Split, lik označen brojevima 

„1,2,3,4,5,6,1“ površine 125 m2  

b) dio nekretnine zemljišno – knjižne oznake čest. zem. 1147/19 k.o. Bročanac i to 

prema skici izrađenoj od strane tvrtke Girus d.o.o, Split lik B  površine 1505 m2  

c) dio nekretnine zemljišno – knjižne oznake čest. zem. 1147/19 k.o. Bročanac i to 

prema skici izrađenoj od strane tvrtke Girus d.o.o, Split lik C“ površine 795 m2  

 

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

 

 

Ad.1. 

Sa provedenim postupkom javnog natječaja uvodno je članove vijeća izvijestio predsjednik 

vijeća Josip Didović. Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali svi članovi općinskog vijeća se 

donosi 

 

 

 

O D L U K A 

o zaključenju Ugovora o kupoprodaji nekretnina  

a na temelju provedenog javnog natječaja sa slijedećim ponuditeljima  

odnosno kupcima 

I  
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Većinom glasova (12 za i 1 suzdržan)  

 

a) Za dio nekretnine zemljišno – knjižne oznake čest. zem. 3787/15 k.o. Klis i to 

prema skici izrađenoj od strane tvrke Girus d.o.o, Split, lik označen brojevima 

„1,2,3,4,5,6,1“ površine 125 m2, prihvaća se ponuda ponuditelja Lidija Jukić iz 

Klisa, Kneza Trpimira 209  koja je ponudila kupovnu cijenu od 800,00 kn po m2; 

 

Većinom glasova (10 za, 1 protiv i 2 suzdržana) 

 

b) Za dio nekretnine zemljišno – knjižne oznake čest. zem. 1147/19 k.o. Bročanac i to 

prema skici izrađenoj od strane tvrtke Girus d.o.o, Split lik B  površine 1505 m2, 

prihvaća se ponuda ponuditelja Petar Matić iz Splita, Oca Gabrića 43 koji je 

ponudio kupovnu cijenu od 113,00 kn po m2; 

 

Većinom glasova (10 za, 1 protiv i 2 suzdržana) 

 

c) Za dio nekretnine zemljišno – knjižne oznake čest. zem. 1147/19 k.o. Bročanac i to 

prema skici izrađenoj od strane tvrtke Girus d.o.o, Split lik C“ površine 795 m2, 

prihvaća se ponuda ponuditelja Nada Brko iz Solina, Gašpina Mlinica 29 koja je 

ponudila kupovnu cijenu od 112,00 kn po m2. 

 

II 

 

 Ovlašćuje se općinski načelnik općine Klis da zaključi Ugovore o kupoprodaji  iz točke 1.    

ove Odluke. 

 

 

 

 

Predsjedatelj utvrđuje da je dnevni red iscrpljen te sjednicu zaključuje u 12,45 sati. 

 

KLASA: 021-05/18-01/01 

URBR: 2180/03-01/18-1924 

KLIS, 22. studenog 2018. 

 

 

 

  

ZAPISNIK SASTAVIO                                                             PREDSJEDNIK  

                                                                                                OPĆINSKOG VIJEĆA  

 

  Milan Kurtović                                                                           Josip Didović 

 


