
Z A P I S N I K 

 s 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Klis, održane dana 05. svibnja 2022. godine 

elektronskim putem  s početkom u 12, 00 sati. 

PRISUTNI:  

Josip Didović, Tina Jurić, Ante Ćaleta, Ante Baturina, Dejan Glavina, Igor Vrvilo, Ivica 

Bralić, Smiljana Mihovilović,  Stana – Iva Vetma, Ivan Kalinić, Milan Barić, Danijela 

Vidošević i Maja Zelić.  

Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća Josip Didović te predlaže usvajanje 

slijedećeg 

D n e v n o g    r e d a : 

 

1. Prihvaćanje prijedloga odluke o prihvaćanju ponude auto kuće “Gašperov”  

d.o.o. za kupnju električnog vozila 

Ranault, techno R80, električna energija (nabava je sufinancirana sredstvima 

Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, kroz program energetske 

učinkovitosti u iznosu od 40% ukupne cijene); 

2. Prihvaćanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima 

opskrbe pitkom vodom stanovništva sa područja Klisa izvan vodovodnog 

sustava. 

3. Prihvaćanje prijedloga Plana operativne provedbe programa aktivnosti u 

provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku 

u 2022. godini na području općine Klis; 

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

 

1. Uvodno izvješće podnio je Predsjednik općinskog vijeća Josip Didović, a nakon 

rasprave u kojoj su sudjelovali svi članovi općinskog vijeća jednoglasno se donosi 

O D L U K A 

o prihvaćanju ponude auto kuće “Gašperov” d.o.o. 

za kupnju električnog vozila 

 

 



2.  Nakon uvodnog izvješća predsjednika općinskog vijeća, te rasprave u kojoj su sudjelovali 

svi članovi općinskog vijeća jednoglasno se donosi 

O D L U K A 

o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima opskrbe pitkom vodom 

stanovništva sa područja Klisa izvan vodovodnog sustava. 

 

3. Po uvodnom izvješću predsjednika općinskog vijeća jednoglasno se donosi 

Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih 

mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2022. godini 

na području općine Klis 

 

 

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

Klasa: 024-03/22-01/01 

Urbroj: 2180-03-01-22-5 

Klis, 05. svibnja  2022. 

 

ZAPISNIK SASTAVIO:                                                                 PREDSJEDNIK  

                                                                                                        OPĆINSKOG VIJEĆA  

 _____________________            ________________________ 

         Milan Kurtović, v.r               Josip Didović, v.r

  


