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KLIS, 14. listopada 2013. godine

Na temelju članka 30. Statuta Općine Klis
(“Službeni vjesnik Općine Klis”, broj 2/13), Općinsko vijeće Općine Klis, na 3. sjednici održanoj
dana 04. listopada 2013. godine donosi

P R AV I L N I K
o načinu i uvjetima stipendiranja učenika
i studenata općine Klis
Članak 1.
Općina Klis stipendira srednjoškolske učenike
(u daljnjem tekstu: učenici) i studente osobitog
uspjeha u školovanju.
Članak 2.
Pravo na stipendiju ostvaruju putem javnog natječaja redoviti učenici i studenti upisani u školama
i na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj.
Pravo na stipendiju ne mogu ostvariti učenici
i studenti koji se obrazuju uz rad ili s osnova osobitih potreba.
Članak 3.
Pravo da se natječu za stipendiju imaju učenici
i studenti uz uvjet da su:
I. Učenici trećeg i četvrtog razreda srednjih
škola koji su u prethodnoj godini obrazovanja
ostvarili prosjek ocjena:
– 4,50 - 4,99
– 5,00.
II. Studenti koji su redovno upisali prvu godinu
studija uz ostvarenje prosjeka ocjena u završnom
razredu srednje škole najmanje 4,50.
III. Studenti koji su redovno upisali drugu,
treću, četvrtu i petu godinu studija uz uvjet da su
prethodnu godinu ostvarili prosjek ocjena:
– 2,50 - 3,50
– 3,50 - 4,50
– 4,50 - 4,99
– 5,00.
Studenti koji su upisali postdiplomski studij
bez obzira na prosjek ocjena.

Članak 4.
Stipendije se ostvaruju za vrijeme koje je
zakonom utvrđeno za trajanje srednjoškolskog
obrazovanja odnosno za trajanja studija utvrđenog
statutom visokog učilišta.
Članak 5.
Korisniku stipendije prestaje pravo na stipendiju kad ponavlja godinu bez opravdanog razloga
utvrđenog zakonom ili statutom srednje škole ili
visokog učilišta, odnosno kad izgubi status redovnog učenika ili studenta.
Članak 6.
Mjesečna visina stipendije za učenike srednjih
škola iznosi:
– za učenike koji su u prethodnoj godini ostvarili
prosjek ocjena 4,50 - 4,99 – 300,00 kuna, a
– za učenike koji su ostvarili prosjek ocjena u
prethodnoj godini 5,00 – 400,00 kuna.
Mjesečna visina stipendije za studente koji se
obrazuju na visokim i višim učilištima u Republici
Hrvatskoj iznosi:
– za studente koji su upisali prvu godinu studija
500,00 kuna,
– za studente koji su ostvarili prosjek ocjena na
prethodnoj godini studija 2,50 - 3,50 – 300,00
kuna,
– za studente koji su ostvarili prosjek ocjena na
prethodnoj godini 3,50 - 4,50 – 400,00 kuna,
– za studente koji su ostvarili prosjek ocjena na
prethodnoj godini 4,50 - 4,99 – 500,00 kuna i
– za studente koji su ostvarili prosjek ocjena na
prethodnoj godini studija 5,00 – 600,00 kuna.
– za studente koji su upisali postdiplomski studij
– 500,00 kuna.
Studenti teologije (svih godina studija), bez
obzira na prosjek ocjena ostvaruju pravo na novčanu potporu u iznosu od 500,00 kuna.
Općina Klis pridržava pravo revalorizacije
utvrđenih iznosa stipendija u odnosu na stanje
općinskog proračuna svake godine u vrijeme njegovog donošenja.
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Članak 7.
Danom stupanja na snagu ovih, ukida se Pravilnik o načinu i uvjetima stipendiranja učenika i
studenata općine Klis (“Službeni vjesnik Općine
Klis”, broj 4/08) od 11. prosinca 2008. godine.
Članak 8.
Ovaj Pravilnik stupanju na snagu osmog dana
od dana objave u “Službenom vjesniku Općine
Klis”.
Klasa: 021-05/13-01/01
Ur.broj: 2180/03-01/13-1243
Klis, 4. listopada 2013. godine
Predsjednik
OPĆINSKOG VIJEĆA
Josip Didović, v.r.

Na temelju članaka 9., 10. i 30. Statuta Općine
Klis (“Službeni vjesnik Općine Klis”, broj 2/13 i
3/13), Općinsko vijeće Općine Klis na 3. sjednici održanoj dana 04. listopada 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o poništavanju “Odluke o osnivanju Lokalne
akcijske grupe za područje grada Trogira
i općina Klis, Muć, Lećevica, Prgomet,
Primorski Dolac, Marina, Seget i Okrug”
Članak 1.
Ovom Odlukom Općina Klis poništava Odluku o osnivanju LAG za područje grada Trogira i
općina Klis, Muć, Lećevica, Prgomet, Primorski
Dolac, Marina, Seget i Okrug, donesene na 10. sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 20. prosinca
2012. godine.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objaviti će se u “Službenom vjesniku Općine
Klis”.
Klasa: 021-05/13-01/01
Ur.broj: 2180/03-01/13-1243
Klis, 04. listopada 2013. godine
Predsjednik
OPĆINSKOG VIJEĆA
Josip Didović, v.r.

3/13), Općinsko vijeće Općine Klis na 3. sjednici održanoj dana 04. listopada 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o osnivanju Lokalne akcijske grupe – LAG
za područje općina Dugopolje, Klis i Muć i
imenovanju predstavnika Općine Klis u LAG-u
Članak 1.
Ovom Odlukom Općina Klis suglasna je sudjelovati u formiranju i djelovanju Lokalne akcijske
grupe (u daljnjem tekstu: LAG) koja obuhvaća
područja općina Dugopolje, Klis i Muć kao jedan
od suosnivača, a koji se osniva radi ostvarivanja
zajedničkih interesa svih uključenih dionika u svrhu
ruralnog i ukupnog razvoja LAG-om obuhvaćenog
područja.
Članak 2.
Za predstavnika Općine Klis u LAG-u imenuje
se načelnik Općine Klis.
Ovlašćuje se Općinski načelnik da sklapa sve
akte i poduzima sve druge potrebne radnje s ciljem
osnivanja LAG-a iz članka 1. ove Odluke.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objaviti će se u “Službenom vjesniku Općine
Klis”.
Klasa: 021-05/13-01/01
Ur.broj: 2180/03-01/13-1243
Klis, 04. listopada 2013. godine
Predsjednik
OPĆINSKOG VIJEĆA
Josip Didović, v.r.

Na temelju članka 209. Zakona o vodama
(“Narodne novine”, broj 153/09, 63/11, 130/11 i
56/13) i članka 31. Statuta Općine Klis (“Službeni
vjesnik Općine Klis”, broj 03/09), na prijedlog
Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine
Klis, na 1. sjednici održanoj dana 18. lipnja 2013.
godine, donosi

ODLUKU
o priključenju građevina i drugih nekretnina na
komunalne vodne građevine
I. OPĆE ODREDBE

Na temelju članka 9., 10. i 30. Statuta Općine
Klis (“Službeni vjesnik Općine Klis”, broj 2/13 i

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se:
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– postupak i uvjeti priključenja građevine i druge
nekretnine na komunalne vodne građevine,
– obveza priključenja,
– rokovi za priključenje,
– prekršajne odredbe.
Članak 2.
Pojmovi uporabljeni u ovoj Odluci imaju
značenje određeno Zakonom o vodama (“Narodne
novine”, broj 153/09, 63/11, 130/11 i 56/13).
Članak 3.
Isporučitelj vodnih usluga je Vodovod i kanalizacija d.o.o., Split, Biokovska 3.
II. OBVEZA PRIKLJUČENJA
Članak 4.
Vlasnik ili drugi zakoniti posjednik građevine
odnosno druge nekretnine, dužan je priključiti svoju
građevinu, odnosno drugu nekretninu na komunalne
vodne građevine, kada su iste izgrađene u naselju
odnosno dijelu naselja u kojem se nalazi građevina
odnosno druga nekretnina, odnosno kada su osigurani uvjeti za priključenje na njih.
Vlasnik ili drugi zakoniti posjednik poljoprivrednog zemljišta može, sukladno ovoj Odluci,
priključiti poljoprivredno zemljište na komunalnu
vodnu građevinu za javnu vodoopskrbu, u svrhu
navodnjavanja.
Članak 5.
Vlasnici građevine odnosno druge nekretnine
dužni su priključiti građevinu odnosno drugu nekretninu na komunalne vodne građevine u sljedećim
rokovima:
– novoizgrađena građevina, u naseljima gdje je
javni sustav vodoopskrbe odnosno javni sustav
odvodnje izgrađen, mora se priključiti na komunalne vodne građevine prije uporabe građevine,
– postojeće građevine, u naseljima u kojima još
nije izgrađen javni sustav vodoopskrbe odnosno javni sustav odvodnje, moraju se priključiti
na komunalne vodne građevine u roku od 12
mjeseci od završetka izgradnje sustava javne
vodoopskrbe odnosno sustava javne odvodnje,
– postojeće građevine, u naseljima gdje je već
izgrađen javni sustav vodoopskrbe odnosno javni
sustav odvodnje, moraju se priključiti na komunalne vodne građevine najkasnije u roku od 12
mjeseci od stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 6.
Vlasnik građevine ili drugi zakoniti posjednik
građevine ili druge nekretnine koji je za vlastite
potrebe na vlastitom zemljištu ili na zemljištu na
kojem ostvari pravo građenja ili pravo služnosti,
izgradio vodne građevine koje mu omogućuju opće
korištenje vode oslobađa se obveze priključenja na
komunalne vodne građevine.
III. POSTUPAK PRIKLJUČENJA
Članak 7.
Postupak za priključenje na komunalne vodne
građevine za javnu vodoopskrbu odnosno javnu
odvodnju pokreće se podnošenjem zahtjeva za
priključenje.
Zahtjev za priključenje podnosi vlasnik ili
drugi zakoniti posjednik građevine odnosno druge
nekretnine.
Zahtjev za priključenje podnosi se isporučitelju
vodnih usluga.
Članak 8.
Zahtjevu za priključenje podnositelj zahtjeva
prilaže:
1. Jedan primjerak kopije katastarskog plana čestice
koja se priključuje na sustav javne vodoopskrbe,
odnosno odvodnje,
2. Dokaz o vlasništvu ili dokaz o zakonitom posjedovanju nekretnine koja se priključuje i
3. Arhitektonski projekt ili snimku izvedenog stanja
građevine.
Uz zahtjev za priključenje poljoprivrednog
zemljišta, osim jedne kopije katastarskog plana,
prilaže se dokaz o vlasništvu ili dokaz o zakonitom
posjedovanju čestice poljoprivrednog zemljišta.
Članak 9.
Isporučitelj vodnih usluga, na temelju zahtjeva
za priključenje provodi postupak i donosi odluku
o dozvoli priključenja ako za priključenje postoje
tehničko-tehnološki uvjeti.
Ako za priključenje ne postoje tehničko-tehnološki uvjeti, zahtjev za priključenje će se odbiti.
Isporučitelj vodnih usluga obvezan je odluku
iz stavka 1. i 2. ovog članka donijeti u roku od 30
dana od dana primitka zahtjeva.
Članak 10.
Odluka o dozvoli priključenja mora sadržavati
podatke o građevini koja se priključuje (mjesto i
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adresa priključenja, katastarska oznaka, namjena i
sl.), ime vlasnika i njegove podatke, a prilaže mu
se i odgovarajuća skica priključka.
Odluka o odbijanju priključka mora sadržavati
podatke o građevini i vlasniku u smislu stavka 1.
ovog članka, te razlog zbog kojeg se građevina ne
može priključiti.
Primjerak odluke iz stavka 1. ovog članka
dostavlja se na znanje Općini Klis.
Članak 11.
Vlasnik građevine ili drugi zakoniti posjednik
nekretnine dužan je s isporučiteljom vodnih usluga
zaključiti ugovor o izgradnji priključka.
Ugovor o izgradnji priključka obvezno sadrži:
naziv ugovornih strana, vrstu priključka, cijenu i
rok izgradnje priključka, troškovnik radova koji čini
sastavni dio ugovora, te odredbu o predaji priključka u vlasništvo isporučitelja vodnih usluga.
IV. TEHNIČKO-TEHNOLOŠKI UVJETI PRIKLJUČENJA
Članak 12.
Tehničko tehnološki uvjeta priključenja na
komunalne vodne građevine definirani su Općim
i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga objavljenim na internetskoj stranici VIK-a Split.
V. NAČIN I UVJETI FINANCIRANJA GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA OD STRANE BUDUĆIH KORISNIKA
Članak 13.
U slučaju kad gradnja određene komunalne
vodne građevine nije predviđena planom gradnje
komunalnih vodnih građevina, budući korisnici
vodnih usluga koji bi se priključili na te građevine
mogu sudjelovati u financiranju njihove gradnje
pod uvjetima utvrđenim ugovorom s javnim isporučiteljem vodnih usluga.
VI. PREKRŠAJNE ODREDBE
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3. koristi vodu iz javnih hidranata bez odobrenja
isporučitelja vodnih usluga,
4. onemogući isporučitelju vodnih usluga popravak
priključka, očitanje i zamjenu vodomjera u cilju
baždarenja, te pregled instalacije potrošača u
cilju utvrđivanja njezine tehničke ispravnosti.
Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn,
kazniti će se za prekršaj i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog
članka.
Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kn,
kazniti će se za prekršaj fizička osoba obrtnik i fizička osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost,
a koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.
Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn,
kazniti će se za prekršaj fizička osoba koja učini
prekršaj iz stavka 1. ovog članka.
VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 15.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje
važiti Odluka o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine (“Službeni
vjesnik Općine Klis”, broj 02/11).
Članak 16.
Ova Odluka stupa na snagu odmah, a objavit
će se u “Službenom vjesniku Općine Klis”.
Klasa: 021-05/13-01/01
Ur.broj: 2180/02-01/13-805
Klis, 18. svibnja 2013. godine
Predsjednik
OPĆINSKOG VIJEĆA
Josip Didović, v.r.

Na temelju članaka 30. Statuta Općine Klis
(“Službeni vjesnik Općine Klis”, broj 2/13), Općinsko vijeće Općine Klis na 2. sjednici održanoj
dana 06. kolovoza 2013. godine, donosi

RJEŠENJE

Članak 14.

o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja na
području općine Klis

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kn,
kazniti će se za prekršaj pravna osoba ako:
1. ne priključi svoju građevinu na javni sustav vodoopskrbe ili javni sustav odvodnje u rokovima
određenim člankom 5. ove Odluke,
2. samovoljno priključi svoju građevinu na javni
sustav vodoopskrbe ili javni sustav odvodnje,

I. U Stožer zaštite i spašavanja na području
općine Klis imenuju se:
1. Marko Galić, načelnik Stožera;
2. Dr. Dar Kostović, član;
3. Srđan Listeš, član;
4. Nikola Bilić, član;
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5. Dr. Ante Radoš, član;
6. Tomislav Delić, član i
7. Ante Varvodić, član.
II. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku Općine
Klis”.
Klasa: 021-05/13-01/01
Ur.broj: 2180/01-01/13-978
Klis, 06. kolovoza 2013. godine
Predsjednik
OPĆINSKOG VIJEĆA
Josip Didović, v.r.
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