
Z A P I S N I K 

 s 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Klis, održane dana 17. prosinca 2021. godine 

elektronskim putem  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, 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 odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju nekretnina 

označenih kao: 

čest.zem. 4140/2 k.o. Klis za cijelo površine 1344 m2 

dio. čest.zem 4144 k.o. Klis, označen kao lik C, površine 251 m2 

dio. čest.zem 4143 k.o. Klis, označen kao LIK B, površine 308 m2 

2. Prihvaćanje prijedloga odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju nekretnina 

označenih kao: 

dio čest.zem 2909 k.o. Klis označene kao lik D, površine 1404 m2, 

dio čest.zem. 2909 k.o. Klis, označene kao Lik C, površine 1404 m2 

3. Prihvaćanje prijedloga odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju nekretnine 

označene kao: 

dio čest.zem 1879/3 k.o. Klis označen kao lik A površine 1046 m2,  

4. Prihvaćanje prijedloga odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju nekretnine 

označene kao: 

  dio nekretnina označenih kao čest.zem. 3787/7 I 3787/17 k.o. Klis   označenih kao LIK 

R1A, površine 165 m2,  

5. Dodjela ovlaštenja općinskom načelniku općine Klis da zaključi ugovore o kupoprodaji iz 

točke 1., 2., 3. i 4. 

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 je prispjela jedna ponuda i to 

ponuditelja Damir Boban, Gospe od Mira 50, Stobreč, koja ispunjava formalne uvjete 

raspisanog natječaja. Po zaključenju rasprave većinom glasova (10 za,  2 suzdržana i 1 se nije 

izjašnjavao) se donosi 

O D L U K A 

o zaključenju Ugovora o kupoprodaji nekretnina  

a na temelju provedenog javnog natječaja 

Za čest.zem. 4140/2 k.o. Klis za cijelo površine 1344 m2, dio. čest.zem 4144 k.o. Klis, 

označen kao lik C, površine 251 m2 i dio. čest.zem 4143 k.o. Klis, označen kao LIK B, 

površine 308 m2 prihvaća se ponuda ponuditelja Damir Boban, Gospe od Mira 50, Stobreč 

koji je ponudio kupovnu cijenu od 597,00 kn po m2. 

Ad.2. 

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

Didović, predsjednik općinskog vijeća. Konstatira se da je prispjela jedna ponuda i to 

ponuditelja firme ASINKRON, iz Solina, Kralja Zvonimira 75, koja ispunjava formalne 

uvjete raspisanog natječaja. Po zaključenju rasprave većinom glasova (10 za,  2 suzdržana i 1 

se nije izjašnjavao) se donosi 

O D L U K A 

o zaključenju Ugovora o kupoprodaji nekretnina  

a na temelju provedenog javnog natječaja 

Za dio čest.zem. 2909 k.o. Klis površine 1404 m2, označene kao lik D i dio. čest.zem 2909 

k.o. Klis, površine 1404 m2, označene kao lik C prihvaća se ponuda ponuditelja firme 

ASINKRON iz Solina , Kralja Zvonimira 75 koja je ponudila kupovnu cijenu od 1.105,00 kn 

po m2 za oba lika. 

Ad.3. 

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

Didović, predsjednik općinskog vijeća. Konstatira se da je prispjela jedna ponuda i to 

ponuditelja firme CRIVAC, Zvonimirova 75, iz Solina, koja ispunjava formalne uvjete 

raspisanog natječaja. Po zaključenju rasprave većinom glasova (10 za,  2 suzdržana i 1 se nije 

izjašnjavao) se donosi 

O D L U K A 

o zaključenju Ugovora o kupoprodaji nekretnina  



a na temelju provedenog javnog natječaja 

Za dio čest.zem. 1879/3 k.o. Klis površine 165 m2, označene kao lik A prihvaća se ponuda 

ponuditelja firme CRIVAC iz Solina , Zvonimirova 75 koja je ponudila kupovnu cijenu od 

597,00 kn po m2 . 

Ad.4. 

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

Didović, predsjednik općinskog vijeća. Konstatira se da je prispjela jedna ponuda i to 

ponuditelja Matko Vuletić iz Splita, Kneza Mutimira 45, koja ispunjava formalne uvjete 

raspisanog natječaja. Po zaključenju rasprave većinom glasova (10 za,  2 suzdržana i 1 se nije 

izjašnjavao) se donosi 

O D L U K A 

o zaključenju Ugovora o kupoprodaji nekretnina  

a na temelju provedenog javnog natječaja 

Za dio nekretnina označenih kao čest.zem. 3787/7 i 3787/17 k.o. Klis  površine 1046 m2, 

označene kao lik R1 A prihvaća se ponuda ponuditelja Matko Vuletić iz Splita , Kneza 

Mutimira 45 koji je ponudio kupovnu cijenu od 600,00 kn po m2 . 

Ad.5. 

Po izvješću predsjednika općinskog vijeća (većinom glasova 10 za, 2 suzdržana i 1 se nije 

izjašnjavao) donosi se  

O D L U K A 

o dodjeli ovlaštenja općinskom načelniku  

Ovlašćuje se općinski načelnik općine Klis Jakov Vetma da zaključi Ugovore o kupoprodaji 

nekretnina prihvaćene u točci 1., 2., 3. i 4. 

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

Klasa: 021-05/21-01/01 

Urbroj: 2180/03-01/21-3334 

Klis, 17.12.2021. 

ZAPISNIK SASTAVIO:                                                                 PREDSJEDNIK  

                                                                                                        OPĆINSKOG VIJEĆA  

 _____________________            ________________________ 

         Milan Kurtović                         Josip Didović  


