ZAPISNIK
s 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Klis održane dana 26. travnja 2019. godine u
vijećnici Općine Klis s početkom u 10,00 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,Smiljana Mihovilović.
OD OSTALIH: Općinski načelnik Jakov Vetma.
Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća Josip Didović.
Predsjedatelj predlaže usvajanje slijedećeg
DNEVNOG

REDA

1. Prihvaćanje prijedloga Odluke o zaključenju Ugovora o kupoprodaji nekretnina
označenih kao dio k.č.zem.3787/17 k.o Klis i to: lik C1 površine 831 m2, lik D1
površine 519m2 i lik E1 površine 612 m2 a prema skici izrađenoj od strane tvrtke Girus
d.o.o. iz Splita sa ponuditeljem Marin Vlašić iz Splita, Omiška 22;
2. Prihvaćanje prijedloga Odluke o zamjeni nekretnine označene kao dio k.č.zem.2734/6
k.o Klis ,lik A,B,C,D, E,A, prema skici Gis plan d.o.o. iz veljače 2019.g.površine 470
m2 u vlasništvu Općine Klis i nekretnine označene kao dio k.č.zem.2749 k.o Klis lik
C,F,G,H,C prema skici Gis plan doo iz veljače 2019.g površine 350 m2 u vlasništvu
Moj stan j.d.o.o iz Solina,Casper d.o.o iz Solina i Objektiv d.o.o. iz Solina.
Dnevni red se jednoglasno prihvaća te se pristupa raspravljanju i odlučivanju po istom.
Ad.1.
Obrazloženje prijedolga odluke podnio je Josip Didović. Nakon rasprave u kojij su sudjelovali
svi članovi općinskog vijeća većinom glasova (dvanaest za i jedan suzdržan) se donosi

ODLUKA
I. Općinsko vijeće zaključit će Ugovor o kupoprodaji nekretnina označenih kao dio
k.č.zem.3787/17 k.o Klis i to: lik C1 površine 831 m2, lik D1 površine 519m2 i lik E1
površine 612 m2 ,a prema skici izrađenoj od strane tvrtke Girus doo iz Splita sa
ponuditeljem Marin Vlašić iz Splita, Omiška 22 za ukupno ponuđenu cijenu u visini od
569.706,00 kn
II. Ovlašćuje se općinski načelnik Jakov Vetma da zaključi odgovarajući Ugovor iz točke
I. ove odluke.
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Ad. 2.
Uvodno izvješće podnio je predsjednik Općinskog vijeća, a po zaključenju rasprave
jednoglasno se donosi

ODLUKA
I. Općinsko vijeće obavlja zamjenu nekretnine označene kao dio k.č.zem.2734/6 k.o
Klis ,lik A,B,C,D, E,A, prema skici Gis plan d.o.o. iz veljače 2019.g.površine 470 m2 u
vlasništvu Općine Klis i nekretnine označene kao dio k.č.zem.2749 k.o Klis lik C,F,G,H,C
prema skici Gis plan doo iz veljače 2019.g površine 350 m2 u vlasništvu Moj stan j.d.o.o iz
Solina,Casper d.o.o iz Solina i Objektiv d.o.o. iz Solina.
II.Tvrtke Moj stan d.o.o, Casper d.o.o. i Objektiv d.o.o dužne su za razliku površine od
120 m2 isplatiti općini Klis naknadu prema procjembenom elabortu “Supervison” u iznosu od
1.500,65 kn/m2.
III. Ovlašćuje se općinski načelnik Jakov Vetma da zaključi odgovarajući Ugovor o
zamjeni nekretnina iz točke I. ove odluke.
Predsjedatelj utvrđuje da je dnevni red iscrpljen te sjednicu zaključuje u 11,00 sati.
KLASA: 021-05/19-01/01
URBR: 2180/03-01/19-777
KLIS, 26. travnja 2019.

ZAPISNIK SASTAVIO
Milan Kurtović

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Josip Didović
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