
Z A P I S N I K 

 

 s 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Klis, održane dana 28. rujna 2021. godine 

putem elektronske pošte 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 i  Danijela Vidošević.  

 

NIJE SE IZJAŠNJAVAO: 

Ivan Kalinić i Milan Barić. 

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 imenovanju ravnateljice “Narodne knjižnice i 
čitaonice u Klisu” ; 

2. Prihvaćanje prijedloga odluke o utvrđivanju početne kupoprodajne cijene za dio 
nekretnine zemljišno-knjižne oznake čest.zem. 3787/7 K.O. Klis i to prema skici 
izrađenoj od strane tvrtke “GIRUS” d.o.o. iz Splita 

a) lik G1  površine 1900 m2 

b) lik J 1 površine 944 m2 

c) lik K 1 površine 723 m2 

d) lik I 1 površine 1253 m2 

Predlaže se umanjenje početne ranije utvrđene kupoprodajne cijene od 425,00 kn po 
m2  za 15%  iz razloga što nekretnine nisu prodane ni nakon nekoliko oglašenih 
javnih natječaja. Nova predložena cijena je 362,00 kn po m2. 

3. Prihvaćanje prijedloga Odluke o utvrđivanju početne kupoprodajne cijene za 
nekretnine označene kao čest.zem. 1097/10 i 1101 sve K.O. Broćanac u svrhu 
raspisivanja javnog natječaja.  

Prema procjeni ovlaštene tvrtke vrijednost nekretnine utvrđena je u visini od  

9 EUR-a. 



Predlaže se općinskom vijeću da se najniža cijena utvrdi u visini od 113,00 kn iz razloga što 
se radi o lokaciji na kojoj se ova cijena može postići. 

 

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

 

Ad.1.  

Prijedlog Odluke te kronološki prikaz provedenog javnog natječaja za odabir ravnateljice 

podnio je Josip Didović, a ovi dokumenti su dostavljeni i u pisanom obliku. Po provedenom 

postupku prijedlog općinskog načelnika i Komisije za izbor i imenovanje općinskog vijeća 

jeste da se za ravnateljicu imenuje Lea Smodlaka.  

Po zaključenju rasprave (11 glasova za i 2 se nisu izjasnili) se donosi 

O D L U K A 

o imenovanju Lea Smodlaka, diplomirana knjižničarka iz Splita, Lička 9 

za ravnateljicu „Narodne knjižnice i čitaonice u Klisu“  

Ovlašćuje se općinski načelnik Jakov Vetma da sa imenovanom ravnateljicom zaključi 

odgovarajući Ugovor o radu. 

Ad.2. 

Obrazloženje prijedloga Odluke podnio je Josip Didović, a po zaključenju rasprave većinom 

glasova (10 za, 1 suzdržan i 2 se nisu izjasnila) se donosi 

O D L U K A 

o utvrđivanju početne kupoprodajne cijene za dio nekretnine zemljišno-knjižne 
oznake čest.zem. 3787/7 K.O. Klis i to prema skici izrađenoj od strane tvrtke 

“GIRUS” d.o.o. iz Splita 

a) lik G1  površine 1900 m2 

b) lik J 1 površine 944 m2 

c) lik K 1 površine 723 m2 

d) lik I 1 površine 1253 m2 

Utvrđuje se početna kupoprodajna cijena za opisane nekretnine u visini od 362,00 kn po m2. 

Ova cijena bit će dio budućeg javnog natječaja za prodaju ovih nekretnina. 

 

 



Ad.3. 

Uvodno izvješće podnio je Josip Didović, a po zaključenju rasprave većinom glasova ( 10 za, 

1 suzdržan i 2 se nisu izjasnila) se donosi 

O D L U K A 
 

o utvrđivanju početne kupoprodajne cijene za nekretnine označene kao čest.zem. 
1097/10 i 1101 sve K.O. Broćanac u svrhu raspisivanja javnog natječaja 

 

Utvrđuje se početna kupoprodajna cijena za opisane nekretnine u visini od 113,00 kn po m2. 

Ova cijena bit će dio budućeg javnog natječaja za prodaju ovih nekretnina. 

 

Predsjedatelj utvrđuje da je dnevni red iscrpljen te sjednicu zaključuje u 12,30 sati. 

 

 

KLASA: 021-05/21-01/01 

URBR: 2180/03-01/21-3161 

Klis, 28. rujna 2021. godine 

 

  

ZAPISNIK SASTAVIO                                                                 PREDSJEDNIK  

                                                                                                        OPĆINSKOG VIJEĆA  

  

_____________________            ________________________ 

         Milan Kurtović                         Josip Didović  


