ZAPISNIK

s 33. sjednice Općinskog vijeća Općine Klis, održane dana 7. veljače 2020. 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,
Maja Zelić, Smiljana Mihovilović i Ivan Kalinić, Ante Rizvan i Ante Radoš

ODSUTNI: Nitko
OD OSTALIH: Općinski načelnik g. Jakov Vetma

Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća Josip Didović.

Predsjedatelj predlaže usvajanje sljedećeg

DNEVNOG

REDA

1. Prihvaćanje prijedloga Odluke o zaključenju Ugovora o kupoprodaji nekretnine označene kao
dio k.č.zem. 3787/10 i to: lik „D“, površine 1854,58 m2 i lik „E“, površine 825,28 m2, a
prema skici izrađenoj od strane tvrtke Vit-projekt d.o.o za graditeljstvo iz Splita, sa
ponuditeljima: Denis Vukušić i Zoran Vručinić, oboje iz Splita, Spinčićeva 10;
2. Prihvaćanje prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Općine Klis za 2020. godinu.
Dnevni red se jednoglasno prihvaća, te se pristupa raspravljanju i odlučivanju po istom.

Ad.1.

Obrazloženje prijedloga Odluke podnio je Josip Didović. Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali
članovi općinskog vijeća, većinom glasova (12 ZA i 1 SUZDRŽAN) se donosi

ODLUKA

I. Općinsko vijeće zaključit će Ugovor o kupoprodaji nekretnine označene kao dio
k.č.zem. 3787/10 k.o Klis i to za:
2. lik „D“, površine 1854,58 m2 i lik „E“, površine 825,28 m2, a prema skici izrađenoj od strane
tvrtke Vit-projekt d.o.o za graditeljstvo iz Splita, sa ponuditeljima Denis Vukušić i Zoran
Vručinić, oboje iz Spinčićeva 10, 21 000 Split, za ukupno ponuđenu cijenu u visini od
1.460.000,00 kn.
II. Ovlašćuje se općinski načelnik Jakov Vetma da zaključi odgovarajući Ugovor iz točke
I. ove Odluke.

Ad.2.
Uvodno izvješće je podnio predsjednik općinskog vijeća, ističući potrebu reorganizacije poslovnih
prostora u Općini Klis, zbog povećanja ljudskih resursa. Naime, u tekućoj godini planira se prijem 3
vježbenika u službu, a kako će se krenuti u realizaciju projekta „Zaželi“, faza 2, potrebno je osigurati i
urede za voditelja projekta i administratora, što iziskuje određena financijska ulaganja i izmještanje
pojedinih uredskih prostorija.
Po zaključenju izlaganja, nakon rasprave, jednoglasno (13 glasova ZA) se donosi

ODLUKA
o Izmjeni i dopuni Proračuna
Općine Klis za 2020. godinu

Predsjedatelj utvrđuje da je dnevni red iscrpljen te sjednicu zaključuje u 11,00 sati.

KLASA: 021-05/20-01/01
URBR: 2180/03-01/20-133
Klis, 7. veljače 2020. godine
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________________________
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