
Z A P I S N I K 

 s 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Klis, održane dana 06. listopada 2021. godine 

putem elektronske pošte s početkom u 10, 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.  

ODSUTAN: 

Ivan Kalinić, 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 prihvaćanju ponude za sklapanje Ugovora o 
kupoprodaji nekretnina, a na temelju provedenog javnog natječaja objavljenog 
29.rujna 2021. godine u dnevnom listu “Slobodna dalmacija” i web stranici općine za 
nekretnine: 

a)  dio zemljišno-knjižne oznake čest.zem. 3787/7 K.O. Klis i to prema skici izrađenoj 
od strane tvrtke “GIRUS” d.o.o. iz Splita 

-  lik “I”  1 površine 1253 m2 

b) zemljišno-knjižne oznake  čest.zem. 1097/10 i 1101 sve K.O. Broćanac .  

 

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

 

Ad.1.  

Sa provedenim postupkom javnog natječaja za prodaju zemljišta vijećnike je izvijestio Josip 

Didović, predsjednik općinskog vijeća. Konstatira se da su prispjele dvije ponuđene za 

kupnju nekretnina u vlasništvu općine koje ispunjavaju formalne uvjete raspisanog natječaja. 

Po zaključenju rasprave većinom glasova (10 za i   1 suzdržan) se donosi 

 

O D L U K A 

o zaključenju Ugovora o kupoprodaji nekretnina  

a na temelju provedenog javnog natječaja 



1. 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, lik označen kao „I“ 1 površine 1253 m2, 

prihvaća se ponuda ponuditelja Tomislav Bašić iz Klisa koji je ponudio kupovnu cijenu od 

362,00 kn po m2. 

2. Za nekretnine zemljišno knjižne oznake čest.zem. 1097/10 i 1101 sve K.O. Broćanac 

prihvaća se ponuda ponuditelja Joška Knezovića iz Splita, koji je ponudio ukupnu kupovnu 

cijenu u visini od 177.000,00 kn. 

3. Sa izabranim ponuditeljima zaključit će se odgovarajući Ugovori o kupoprodaji nekretnina 

koje će od strane ove jedinice lokalne samouprave sklopiti općinski načelnik Jakov Vetma. 

 

Predsjedatelj utvrđuje da je dnevni red iscrpljen te sjednicu zaključuje u 10,30 sati. 

 

 

KLASA: 021-05/21-01/01 

URBR: 2180/03-01/21-3211 

Klis, 06. listopada 2021. godine 

 

  

ZAPISNIK SASTAVIO                                                                 PREDSJEDNIK  

                                                                                                        OPĆINSKOG VIJEĆA  

  

_____________________            ________________________ 

         Milan Kurtović                         Josip Didović  


