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 Z A P I S N I K 
 

 s 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Klis održane dana 01. travnja 2019. 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, Dejan Glavina, Ivan 

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

Kalinić. 

 

ODSUTNA: Smiljana Mihovilović. 

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.  

 

Predsjedatelj predlaže usvajanje slijedećeg 

 

D N E V N O G     R E D A 

 

1. Prihvaćanje prijedloga Ugovora o pružanju komunalne usluge i o nadoknadi troškova 

prijevoza putnika u javnom prometu; 

2. Prihvaćanje prijedloga Ugovora o prijevozu učenika, studenata, nezaposlenih i 

umirovljenika. 

3. Prihvaćanje prijedloga Odluke o darovanju dijela nekretnine označene kao čest.zem. 

3787/17 K.O. Klis površine 122 m2.  

 

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

 

Ad.1. i Ad. 2. 

 

Obrazloženje prijedloga Ugovora podnio je općinski načelnik Jakov Vetma. Podsjetio je da je 

nedavno došlo do smjene uprave u trgovačkom društvu “Promet”. Na inzistiranje načelnika sa 

novom upravnom je dogovoreno da sva naselja iz zagorskog dijela općine uđu u zonski sustav 

(3 zona). Na ovu temu održan je i sastanak sa predstavnicima resornog Ministarstva. U cilju 

racionalizacije poslovanja društva pokrenut je postupak projekta terminala u Muću i 

Dugopolju. Prema posljednjim mjerenjima utvrđeno je da stanovništvo općine prijevoz na 

linijama koje prometuju iznosi 5%  . U rješavanje problema uključila se i naša županija i to na 

način da kontrolira dodjelu koncesija. Na upit vjećnice Tine Jurić općinski načelnik je kazao 

kako se prvi ugovor zaključuje na 10 godina sa otkaznim rokom od 6 mjeseci. Također, postoji 

mogućnost da i nadležno Ministarstvo sufinancira prijevoz putnika – odgovorio je općinski 

načelnik na upit vijećnika Ivana Kalinića dodajući kako je svima jasno da u zagorskom dijelu ne 

možemo očekivati da javni prijevoznik ekonomično posluje. Također, predviđeno je da 

kontrolu odnosno kvalitetu usluge provodi jedinica lokalne samouprave.  

Po zaključenju rasprave jednoglasno se donosi 
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O D L U K A 
 

1.  o Prihvaćanju prijedloga Ugovora o pružanju komunalne usluge i o nadoknadi    

 troškova prijevoza putnika u javnom prometu; 

 

 2. o Prihvaćanje prijedloga Ugovora o prijevozu učenika, studenata, nezaposlenih i 

 umirovljenika. 

 

Ad. 3. 

 

Obrazloženje prijedloga Odluke podnio je predsjednik općinskog vijeća Josip Didović. 

Istaknuo je kako je tijekom utvrđivanja međa dijela kat.čest.zem. 3787/17 K.O. Klis koji je na 

grafičkoj skici izrađenoj od strane tvrtke Girus d.o.o. Split iz travnja označena kao lik “S” i 

crnim kosim crtama u površini od 564 m2, a kojeg je temeljem javnog natječaja kupila 

Tomislava Sulje Milić došlo do stvarnog ulaska u nekretninu označenu kao dio čest.zem. 

3384/1 K.O. Klis, površine 80 m2 u vlasništvu Sonja Matijević, Hajda Selmen, Tajdi Bačić, 

Slavija Drašković i Milena Tanasković.  

Navedeni međašnici prilikom ovjere izvješća o međama nisu imali primjedbe.  

Stoga, kako bi se navedeni vlasnici obeštetili jednoglasno se donosi  

 

O D L U K A 

 

o darovanju nekretnine 

 

1. Općina Klis daruje nekretninu označenu kao dio čest.zem. 3787/17 K.O. Klis površine 122 

m2 prema skici sa likovima i površinama izrađenoj od tvrtke Girus d.o.o. iz Splita, oznake G 

03/18 iz studenog 2018. godine strankama Sonja Matijević iz Splita, šetalište Ivana Meštrovića 

4, OIB: 6087776289, Hajda Selmen, iz Splita Karamanova 8, OIB: 00683049052, Tajdi Bačić, 

iz Splita Karamanova 8, OIB: 11194279416, Slavija Drašković, iz Solina, Splitska 25, OIB: 

28890086422 i  Milena Tanasković, iz Splita, Rednićeva 14, OIB: 86872051723. 

 

2. Ovlašćuje se općinski načelnik Jakov Vetma da zaključi odgovarajući Ugovor o darovanju 

opisane nekretnine iz točke 1. ove Odluke sa navedenim strankama. 

 

 

Predsjedatelj utvrđuje da je dnevni red iscrpljen te sjednicu zaključuje u 17,40 sati. 

 

KLASA: 021-05/19-01/01 

URBR: 2180/03-01/19-619 

KLIS, 01. travnja 2019. 

 

  

ZAPISNIK SASTAVIO                                                             PREDSJEDNIK  

                                                                                                OPĆINSKOG VIJEĆA  

 

      Milan Kurtović                                                                           Josip Didović 

 


