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 Z A P I S N I K 
 

 

 s 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Klis održane dana 12. srpnja 2016. godine u 

vijećnici Općine Klis s početkom u 17,00 sati. 

 

NAZOČNI ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA:  

Josip Didović, Ivan Baturina, Smiljana Mihovilović, Ivica Vetma,  Ivica Tešija,  Ante 

Varvodić, Ivica Listeš, Vedran Sikirica, Ivan Kalinić, Jerna Ćaleta, Maja Zelić  i Igor Vrvilo.   

 

ODSUTNI:  Tomislav Delić. 

 

OD OSTALIH: Zamjenik općinskog načelnika Marko Galić.  

 

Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća Josip Didović.     

 

Sjednici je nazočna većina članova Općinskog vijeća te se može pravovaljano raspravljati i 

odlučivati.  

Na prijedlog predsjedatelja minutom šutnje odaje se počast svim palim za domovinu. 

Jednoglasno je prihvaćen prijedlog Josipa Didovića da se predloženi, dostavljeni pisani 

dnevni red nadopuni točkama: 13. „Prihvaćanje Prijedloga odluke o odabiru najpovoljnijeg 

ponuditelja za opskrbu električnom energijom za potrebe javne rasvjete na području općine za 

jednogodišnje razdoblje“ i točkom 14. „Prihvaćanje Prijedloga odluke o određivanju pravnih 

osoba od interesa za sustav civilne zaštite općine Klis“. 

 

Nakon toga predsjedatelj predlaže usvajanje slijedećeg  

 

D N E V N O G   R E D A: 
 

Verifikacija zapisnika sa 23. sjednice općinskog vijeća Općine Klis 

 

1. Vijećnička pitanja i odgovori; 

2. Prihvaćanje Prijedloga Odluke o uvjetima i načinu držanja domaćih životinja; 

3. Prihvaćanje Prijedloga Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu 

kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu 

postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama; 

4. Prihvaćanje Izmjena i dopuna Odluke o zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom 

turističke sezone; 

5. Prihvaćanje Prijedloga Dopune Odluke o postupku i kriterijima za dodjelu javnih 

priznanja; 

6. Prihvaćanje Prijedloga Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Klis za 2016. godinu; 

7. Prihvaćanje Prijedloga Odluke o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj 

brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta od interesa za 

razvoj Općine Klis; 

8. Prihvaćanje Prijedloga Plana operativne primjene programa aktivnosti u provedbi 

posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2016. godini na 

području Općine Klis; 
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9. Izvješće Dobrovoljnih vatrogasnih društava “DVD Klis” iz Klisa  i “DVD Zagora” iz 

Vučevice o radu u 2015. godini; 

10. Prihvaćanje Prijedloga Ugovora poduzeća “Promet” d.o.o.  iz Splita, Hercegovačka 20 

o uvjetima prijevoza učenika, studenata, nezaposlenih i umirovljenika sa područja 

Općine Klis; 

11. Prihvaćanje Prijedloga Ugovora poduzeća, “Čistoća d.o.o.” iz Splita, Put plokita 81 u 

pružanju usluge zbrinjavanja komunalnog otpada; 

12. Prihvaćanje Odluke  o dodjeli suglasnosti na prijedlog Statuta Narodne knjižnice i 

čitaonice u Klisu; 

13. Prihvaćanje Prijedloga Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za opskrbu  

električnom energijom za potrebe javne rasvjete na području općine za jednogodišnje 

razdoblje; 

14. Prihvaćanje Prijedloga Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav 

civilne zaštite općine Klis. 

   

 

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

Većinom glasova (11 za i 1 protiv) verificira se zapisnik sa 23. sjednice općinskog vijeća. 

 

Ad. 1. 

Vijećnik Ivica Listeš dostavio je predsjedniku općinskog vijeća pisani zahtjev za odgovor na 

dva upita. Nakon toga vijećnica Smiljana Mihovilović zatražila je pisani odgovor o načinu 

donošenja Programa javnih potreba u kulturi, sportu i socijalnoj zaštiti. Na daljnji upit 

vijećnice Mihovilović, zamjenik općinskog načelnika je odgovorio kako ne vjeruje da je do 

sada bilo problema sa dodjelom na privremeno korištenje prostora za rad političkih stranaka. I 

u buduće izvršna vlast općine će svoje resurse ponuditi za normalan rad stranaka. Što se tiče 

prostora bivše zdravstvene stanice na Klis-Megdanu u tijeku je postupak reguliranja 

međusobnih prava i obveza sa Domom zdravlja splitsko-dalmatinske županije. Na upit 

vijećnika Ivice Tešije kada će se započeti sa rekonstrukcijom ulaza u naselje Gizdići, Marko 

Galić je kazao kako će se ubrzo održati sastanak svih zainteresiranih strana kako bi se projekt 

realizirao. Radi se o jednom izuzetno zahtjevnom raskrižju zbog nepreglednosti te će trebati 

pronaći najoptimalnije rješenje. U nastavku, vijećnik Vedran Sikirica dostavio je predsjedniku 

općinskog vijeća pisani upit te ujedno zatražio pojašnjenje za odobrenje izgradnje zoga za 

balote u Brštanovu te vrijednost investicije.  

 

Ad.2. 

Uvodno izvješće podnijeli su Josip Didović i Milan Kurtović ističući kako se, sukladno 

zaključku ovog vijeća sastalo Povjerenstvo te okvirno dogovorilo prijedlog Odluke. Vijećnica 

Mihovilović je istaknula kako bi u članku 7. Prijedloga Odluke trebalo dozvoliti držanje 

domaćih životinja ali uz suglasnost susjeda. Jednoglasno je prihvaćen prijedlog imenovane 

vijećnice da se u članku 12. granice sa 10 m pomaknu na 15 odnosno sa 15 na 20 m. Također, 

upozorila je na pogrešnu stilizaciju članka 15. 

Po zaključenju rasprave većinom glasova (10 za i 2 suzdržana) se donosi 

 

O D L U K A 

 

o uvjetima i načinu držanja domaćih životinja 
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Ad.3. 

Uvodno je Josip Didović izvijestio kako je Povjerenstvo uskladilo tekst današnjeg prijedloga 

Odluke. Nakon toga jednoglasno se donosi 

 

O D L U K A 

 

o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova 

razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s 

napuštenim i izgubljenim životinjama; 

 

 

Ad.4. 

U uvodnom izvješću Milan Kurtović je istaknuo kako je Prijedlog Izmjena i dopuna sastavljen 

sukladno primjedbama Ureda Državne uprave u našoj županiji.  

Po zaključenju rasprave jednoglasno se donosi 

 

O D L U K A  

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE 

 

o zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone 

 

 

Ad.5. 

Kao i u prethodnoj točci dopune su usklađene sukladno stajalištu Ureda Državne uprave. 

Po zaključenju rasprave jednoglasno se donosi 

 

O D L U K A 

O DOPUNI ODLUKE 

 

o postupku i kriterijima za dodjelu javnih priznanja 

Općine Klis 

 

 

Ad.6. 

Uvodno izvješće podnijeli su Josip Didović i Ivica Listeš ističući kako je u otvorenom roku 

prispjela jedna kandidatura za dodjelu javnih priznanja u tekućoj godini kojom se predlaže da 

se nagrada općine posmrtno dodijeli četrnaestorici poginulih hrvatskih branitelja u 

domovinskom ratu sa područja ove jedinice lokalne samouprave. Ovu kandidaturu općinskog 

načelnika podržalo je i Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja kazala je vijećnica Smiljana 

Mihovilović. Po zaključenju rasprave jednoglasno je donosi 

 

O D L U K A 

 

o dodjeli nagrade općine Klis za 2016. godinu 

 

i to posmrtno četrnaestorici poginulih hrvatskih branitelja: 

 

1) TIHOMIR BURIĆ; 

2) JAKOV DELIĆ; 
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3) JURE GALIĆ; 

4) ŽELJKO GALIĆ; 

5) LUKA GRUBIŠIĆ; 

6) JOŠKO KAPETANOVIĆ; 

7) JURE KELAM; 

8) PETAR KULIĆ; 

9) ANTE MALEŠ; 

10) MIROSLAV POLIĆ; 

11) ANTE ŠKOKO; 

12) ANTE TOPIĆ; 

13) ZDRAVKO UVODIĆ i 

14) LEONARDO VIDOŠEVIĆ. 

  

 

Ad.7. 

Obrazloženje prijedloga Odluke podnio je Milan Kurtović. Na upit vijećnice Mihovilović da li 

se realizacijom ove odluke vraća dio sredstava koje su izgubile jedinice lokalne samouprave, 

Marko Galić je odgovorio potvrdno. Na daljnji upit vijećnice Mihovilović koje će se ulice 

asfaltirati i kada će se to obaviti, Galić je odgovorio da će trebati provesti cijeli postupak za 

koji se sada ne može kazati kada će se okončati, a sanacija će se izvršiti na nerazvrstanim 

prometnicama s područja cijele općine. 

Po zaključenju rasprave jednoglasno se donosi 

 

O D L U K A 

 

o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja  

za financiranje provedbe kapitalnog projekta  

od interesa za razvoj Općine Klis 

 

 

Ad.8. 

Uvodno izvješće podnio je Milan Kurtović, a nakon rasprave u kojoj su sudjelovali svi 

članovi općinskog vijeća jednoglasno se donosi 

 

O D L U K A 

 

o prihvaćanju Plana operativne primjene programa aktivnosti u provedbi 

posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku 

u 2016. godini na području Općine Klis 

 

Ad.9. 

Konstatira se da je preslik izvješća o radu DVD Klis i DVD Zagora dostavljen svim 

članovima općinskog vijeća. Vijećnica Mihovilović je kazala kako našoj općini ne trebaju dva 

dobrovoljna vatrogasna društva, a i njihov rad nije transparentan. Također ovo vijeće bi 

trebalo znati kako se troše financijska sredstva u tim društvima. Nakon toga predsjednik 

vijeća je kazao kako će se radi razjašnjenja svih pitanja vezana uz rad dobrovoljnih 

vatrogasaca pozvati predstavnici društava na sjednicu ovog vijeća. 

Izvješća se primaju na znanje. 
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Ad.10. 

Obrazloženje prijedloga Ugovora podnio je Milan Kurtović, a nakon rasprave u kojoj su 

sudjelovali svi članovi općinskog vijeća jednoglasno se donosi 

 

O D L U K A 

 

o prihvaćanju Prijedloga Ugovora  

sa poduzećem „PROMET“ d.o.o. Split 

 

 

1. Prihvaća se Prijedlog Ugovora poduzeća „PROMET“ d.o.o. Split, Hercegovačka 20 o 

prijevozu učenika, studenata, nezaposlenih i umirovljenika sa područja Općine Klis za 

2016. godinu; 

2. Ovlašćuje se općinski načelnik da potpiše Ugovor opisan u točci 1. ove Odluke. 

 

Ad.11. 

Sa sadržajem prijedloga Ugovora članove općinskog vijeća izvijestio je Josip Didović. Nakon 

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

 

O D L U K A 

 

o prihvaćanju Prijedloga Ugovora poduzeća, “Čistoća d.o.o.” iz Splita, Put 

plokita 81 u pružanju usluge zbrinjavanja komunalnog otpada 

 

 

1. Prihvaća se Prijedlog Ugovora poduzeća „Čistoća“ d.o.o. iz Splita, Put plokita 81 u 

pružanju usluge zbrinjavanja komunalnog otpada; 

2. Ovlašćuje se općinski načelnik da potpiše Ugovor opisan u točci 1. ove Odluke. 

 

Ad.12. 

Obrazloženje prijedloga Statuta podnio je Milan Kurtović. Vijećnica Smiljana Mihovilović je 

istaknula kako nije podržala projekt narodne knjižnice i čitaonice iz razloga što se općina 

nalazi u financijskim poteškoćama. Po zaključenju rasprave većinom glasova (10 za i 2  

suzdržana) se donosi  

 

O D L U K A 

 

o dodjeli suglasnosti na prijedlog Statuta 

Narodne knjižnice i čitaonice u Klisu; 

 

Ad.13. 

Obrazloženje provedenog postupka nabave podnio je Milan Kurtović. Nakon rasprave u kojoj 

su sudjelovali svi članovi općinskog vijeća jednoglasno se donosi 

 

O D L U K A 

o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za opskrbu  električnom energijom  

za potrebe javne rasvjete na području općine za jednogodišnje razdoblje 
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Ad.14. 

U izvješću Milan Kurtović je istaknuo kako je na prijedlog Odluke općinskog načelnika, 

Državna uprava za zaštitu i spašavanje i to Područni ured u Splitu izdana Zakonom propisana 

suglasnost. Nakon rasprave u kojoj su sudjelova svi članovi općinskog vijeća jednoglasno se 

donosi 

 

O D L U K A 

 

o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite općine Klis. 

 

 

 

Predsjednik vijeća utvrđuje da je dnevni red iscrpljen te sjednicu zaključuje u 18,00 sati. 

 

 

 

 

KLASA: 021-05/16-01/01 

URBR: 2180/03-01/16-868 

KLIS, 12. srpnja 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPISNIK SASTAVIO                                                             PREDSJEDNIK  

                                                                                                OPĆINSKOG VIJEĆA  

 

___________________                                                          _____________________ 

     Milan Kurtović                                                                           Josip Didović 

 


