
 1 

 

 Z A P I S N I K 
 

 

 sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Klis održane dana  03. lipnja 2015. godine u 

vijećnici Općine Klis s početkom u 17,00 sati. 

 

NAZOČNI ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA:  

Josip Didović, Igor Vrvilo, Maja Zelić, Ivan Baturina, Smiljana Mihovilović, Ante Varvodić,   

Ivica Listeš, Ivica Vetma, Ante Rizvan, Ivica Tešija i Ivan Kalinić.   

 

ODSUTNI: Alen Radić i Tomislav Delić.  

 

OD OSTALIH: Općinski načelnik Jakov Vetma, Zlatko Rožić i Ksenija Glavina. 

 

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 

Hrvatsku.  

Na predloženi, dostavljeni pisani dnevni red nadopunu je predložila vijećnica Smiljana 

Mihovilović i to uvrštavanjem točke 28.: „Prihvaćanje Odluke o utvrđivanju visine naknade 

za rad vijećnika u općinskom vijeću općine Klis“, a predsjednik općinskog vijeća je predložio 

da točka 23. glasi: „Izvješće o radu u dječjem vrtiću „Cvrčak“ i prihvaćanje prijedloga 

Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obveza spram dječjeg vrtića Cvrčak Solin. Josip 

Didović predložio je i uvrštavanje točke 29. : „Prihvaćanje zaključka povodom zamolbi za 

djelomično umanjenje obveze s naslova plaćanja komunalnog doprinosa“. Prijedlozi su 

jednoglasno prihvaćeni, te predsjedatelj predlaže usvajanje sljedećeg  

 

D N E V N O G   R E D A 

  
Verifikacija zapisnika sa 15. i 16. sjednice općinskog vijeća općine Klis. 

 

1. Vijećnička pitanja i odgovori. 

2. Prihvaćanje Prijedloga Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 

Općine Klis; 

3. Prihvaćanje Izvješća o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture na 

području Općine Klis za 2014. godinu; 

4. Prihvaćanje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Općine Klis za 2014. godinu; 

5. Prihvaćanje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine 

Klis za 2014. godinu; 

6. Prihvaćanje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti na 

području Općine Klis za 2014. godinu; 

7. Prihvaćanje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u športu na području Općine 

Klis za 2014. godinu; 

8. Prihvaćanje Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Klis za 2014. godinu; 
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9.   Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Klis za razdoblje srpanj-prosinac 2014. 

 godine; 

10.  Prihvaćanje Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Klis; 

11. Prihvaćanje Plana operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera 

 zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2015. godini na području 

 Općine Klis; 

12. Izvješća Dobrovoljnih vatrogasnih društava Klis i Zagora o radu u 2014. godini; 

13. Prihvaćanje Prijedloga Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela 

 Općine Klis; 

14.  Prihvaćanje Prijedloga Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Klis; 

15.  Prihvaćanje Prijedloga Odluke o odabiru najpovoljnije ponude ponuditelja s kojim će 

 Općina Klis sklopiti Ugovor o opskrbi električnom energijom za potrebe javne 

rasvjete  na području Općine Klis za jednogodišnje razdoblje; 

16. Prihvaćanje Programa mjera obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i 

 deratizacije na području Općine Klis u 2015. godini; 

17. Prihvaćanje Plana provedbe obvezatne preventivne dezinsekcije i deratizacije na 

 području Općine Klis u 2015. godini; 

     18. Prihvaćanje Prijedloga Odluke o visini cijena ulaznice u objekt Tvrđave Klis; 

     19. Prihvaćanje Prijedloga Odluke o visini naknade za privremeno korištenje objekta 

 Tvrđave Klis; 

      20. Prihvaćanje Odluke o kupnji nekretnine označene kao čest.zem. 3278/4 K.O. Klis 

 površine 119 m2 u vlasništvu Joze Gizdića pok. Joze iz Klisa u svrhu zadovoljavanja 

 javnih potreba (parkirališni prostor) u naselju Klis-Gizdići;  

       21. Prihvaćanje Prijedloga Ugovora o prijevozu učenika, studenata, nezaposlenih i 

 umirovljenika s područja Općine Klis sa podruzećem „Promet“ d.o.o. Split; 

       22. Prihvaćanje prijedloga Pravila za osnivanje i djelovanje destinacijskog PPS KLUBA; 

       23. Izvješće o radu u dječjem vrtiću „Cvrčak“ i prihvaćanje prijedloga Sporazuma o   

 uređivanju međusobnih prava i obveza spram dječjeg vrtića Cvrčak Solin ; 

       24. Izvješće o radu u O.Š. „Petra Kružića“ Klis; 

       25. Izvješće o radu Turističke zajednice općine Klis i DDK Klis za 2014. godinu; 

       26. Prihvaćanje zaključka povodom ponude Sanje Žižić rođ.Vukšić iz Solina, Matoševa 

 116 za ostvarivanje prava prvokupa nekretnine;  

       27. Prihvaćanje Prijedloga Odluke Povjerenstva za imenovanje ulica i trgova na području 

 Općine Klis povodom zahtjeva mještana ulice Jamani Klis-Kosa za promjenu naziva 

 ulice; 

     28. Prihvaćanje Odluke o utvrđivanju visine naknade za rad vijećnika u općinskog vijeću 

 općine Klis; 

       29. Prihvaćanje zaključka povodom zamolbi za djelomično umanjenje obveze s naslova 

 plaćanja komunalnog doprinosa. 
 

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

Jednoglasno se verificiraju zapisnici sa 15. i 16. sjednice općinskog vijeća općine Klis. 

 

Ad.1.  

Na upit vijećnice Smiljane Mihovilović, tko je zaposlen u Komunalnom poduzeću i da li je to 

zapošljavanje provedeno temeljem javnog natječaja, općinski načelnik Jakov Vetma je 

obrazložio da je „Komunalno Klis“ d.o.o.  osnovano kao trgovačko društvo. Naveo je da su 

zaposlene tri osobe, te pojasnio životopise tih radnika. U nastavku, vijećnica Mihovilović je 
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kazala kako bi trebalo „riješiti“ odvodnju iz zatrpanog kanala uz trasu rere na predjelu 

Belimovača.  

Općinski načelnik je odgovorio kako se radi o složenom zahvatu u koji bi trebalo uključiti 

Županijsku upravu za ceste i Hrvatske vode. Vijećnik Ivica Listeš je ponovno upozorio na 

problem stvaranja buke sa prometnice brze ceste Solin – Klis kroz naselje Ozrna. Zatražili 

smo glavni projekt od uprave Hrvatskih cesta koji nam nije dostavljen – kazao je općinski 

načelnik, te dodao da će se poslati požurnica i ustrajati da se izvedu svi radovi koji su 

predviđeni ovim projektom. Vijećnik Listeš je također iznio stav da bi sjednice vijeća trebalo 

održavati ćešče. Tijekom svojih upita vijećnik Ante Rizvan je kazao kako je aktima općine 

predviđeno da na sjednice ovog vijeća dolazi i zamjenik općinskog načelnika. Međutim 

činjenica je da nije prisutan. Općinski načelnik je odgovorio kako postoji plan rada njegovog 

zamjenika, te nema potrebe da obojica prisustvuju sjednicama vijeća. 

Na upit vijećnika Rizvana da li je predsjednik vijeća u sukobu interesa ako radi na ugovoru o 

djelu s općinom, Jakov Vetma je kazao da je osobno zatražio suradnju, a mišljenja 

povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa ne obvezuju. U ovoj situaciji konzultirano je 

Ministarstvo uprave. Načelnik je pobrojao poslove koje je Josip Didović odradio za ovu 

jedinicu lokalne samouprave u što između ostalog spada i ažuriranje baze podataka za 

uvođenje komunalne naknade, ćiščenje polja, biciklističkih staza i drugo. Vijećnik Rizvan je 

ustrajao na pisanom odgovoru.  

 

Ad. 2. 

U uvodnom izvješću općinski načelnik je istaknuo kako se nakon zaprimljenih prijedloga i 

primjedbi na važeći prostorni plan uvidjelo da postoje velike površine neizgrađenog 

građevinskog zemljišta. U tim situacijama potrebno je vršiti izradu urbanističkih planova 

uređenja i to je dosta nepraktično i taj postupak je spor. Pored toga kao podloga koristit će se 

digitalizirane katastarske skice i orto-foto snimci kako bi se izbjegle situacije da se izgrađeni 

objekti ne uvrste u građevinska područja. Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali svi članovi 

općinskog vijeća jednoglasno se donosi 

 

O D L U K A 

 

o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Klis 

 

 

Ad. 3.; Ad.4.; Ad.5.; Ad.6.; Ad.7.; Ad.8. i Ad.9. 

Na prijedlog predsjednika općinskog vijeća jednoglasno je zaključeno da se zbog međusobne 

povezanosti i uvjetovanosti povede istovremena rasprava o navedenim točkama.  

Uvodno izvješće odnosno obrazloženje podnijeli su općinski načelnik, Ksenija Glavina i 

Zlatko Rožić. Na upit vijećnice Smiljane Mihovilović zašto udruge balotara nema u izvješću o 

izvršenju programa zadovoljavanja javnih potreba u sportu, općinski načelnik je odgovorio da 

je udruga balotara iz Ozrne nositelj odnosno organizator manifestacije „Noć Ozrne“. Nakon 

rasprave u kojoj su sudjelovali i ostali članovi općinskog vijeća se donose 

 

Ad. 3. Jednoglasno  

 

O D L U K A 

 

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture 

na području Općine Klis za 2014. godinu 
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Ad. 4. Jednoglasno 

 

O D L U K A 

 

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture 

na području Općine Klis za 2014. godinu 

 

Ad. 5. Jednoglasno 

 

O D L U K A 

 

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi  

na području Općine Klis za 2014. godinu 

 

Ad. 6. Jednoglasno 

 

O D L U K A 

 

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti 

na području Općine Klis za 2014. godinu 

 

Ad. 7. Jednoglasno 

 

O D L U K A 

 

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u športu  

na području Općine Klis za 2014. godinu 

 

 

Ad. 8. Većinom glasova (10 za i 1 suzdržan)  

 

O D L U K A 

 

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Klis za 2014. godinu 

 

Ad. 9.  

Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Klis za razdoblje srpanj – prosinac 2014. godine 

prima se na znanje. 

 

Ad. 10. 

Izvješće je podnio predsjednik Odbora za izradu prijedloga odluke Ivica Vetma. Naglasio je 

da na predloženi prijedlog odluke prispjela primjedba SDP-a odnosno vijećnice Smiljane 

Mihovilović. Tokom dvije sjednice odbor je razmatrao primjedbe te dio razjasnio, a dio je 

uzet kao opravdan te uvršten u prijedlog odluke za današnju sjednicu. Po zaključenju rasprave 

jednoglasno se donosi 
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O D L U K A 

 

o socijalnoj skrbi na području Općine Klis 

 

Ad. 11.  

Obrazloženje prijedloga Plana 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 2015. godini na području Općine Klis 

 

Ad. 12. 

Konstatira se da je preslik Izvješća društava dostavljen svim članovima općinskog vijeća. 

Predsjednik općinskog vijeća konstatira da nedostaje financijsko izvješće DVD-a Klis koje će 

se zatražiti i dostaviti članovima vijeća. Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali svi članovi 

općinskog vijeća izvješća se primaju na znanje uz opasku da ista ubuduće treba bolje 

dokumentirati. 

 

Ad. 13. 

Obrazloženje prijedloga Odluke podnijeli su Jakov Vetma i Milan Kurtović. Jednoglasno je 

prihvaćen prijedlog vijećnika Ante Rizvana da se u članku 15. odluke navede broj službenog 

glasila u kome je objavljen važeći Pravilnik o unutarnjem redu. Po zaključenju rasprave 

jednoglasno se donosi 

 

O D L U K A 

 

o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Klis 

 

Ad. 14. 

Obrazloženje prijedloga odluke podnijeli su Zlatko Rožić i Milan Kurtović. Nakon rasprave u 

kojoj su sudjelovali svi članovi općinskog vijeća jednoglasno se donosi 

 

O D L U K A 

 

o komunalnim djelatnostima na području Općine Klis 

 

Ad. 15. 

Po uvodnom izvješću Milana Kurtovića i rasprave u kojoj su sudjelovali svi članovi 

općinskog vijeća jednoglasno se donosi 

 

O D L U K A 

 

o odabiru najpovoljnije ponude i to: ponuditelja RWE Energija d.o.o. iz Zagreba  

s kojim će Općina Klis sklopiti Ugovor o opskrbi električnom energijom  

za potrebe javne rasvjete na području Općine Klis za jednogodišnje razdoblje 
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Ad. 16. 

Nakon izvješća Zlatka Rožića, te rasprave u kojoj su sudjelovali svi članovi općinskog vijeća 

jednoglasno se donosi 

 

O D L U K A 

 

o prihvaćanju Programa mjera obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i 

deratizacije na području Općine Klis u 2015. godini 

 

Ad. 17. 

Obrazloženje Plana podnio je Zlatko Rožić, a nakon rasprave u kojoj su sudjelovali svi 

članovi općinskog vijeća jednoglasno se donosi  

 

O D L U K A 

 

o prihvaćanju Plana provedbe obvezatne preventivne dezinsekcije i deratizacije 

na području Općine Klis u 2015. godini 

 

Ad. 18. 

Uvodno izvješće podnio je općinski načelnik, a vijećnik Ante Rizvan je kazao kako nemamo 

kvalitetno obrazloženje prijedloga odluke što uključuje i navođenje samog predlagatelja. 

Općinski načelnik je istaknuo kako više treba cijeniti svoje naslijeđe. Vijećnica Smiljana 

Mihovilović je istaknula kako podizanje cijena nije popularno, a trebalo bi usavršiti i sam 

sustav evidentiranja naplate. Za predložene iznose posjetitelji bi trebali imati bogatije sadržaje 

što uključuje, između ostalog i stalnu otvorenost muzeja – kazala je vijećnica Mihovilović.  

I vijećnik Ivica Listeš je istaknuo kako su pristigle i primjedbe pojedinih stranih posjetitelja 

koje treba ukloniti. Po zaključenju rasprave većinom glasova (9 za i 1 suzdržan) se donosi 

 

O D L U K A 

 

o visini cijena ulaznice u objekt Tvrđave Klis 

 

Ad. 19. 

Po izvješću Jakova Vetme i rasprave u kojoj su sudjelovali svi članovi općinskog vijeća 

većinom glasova (9 za i 1 suzdržan) se donosi 

 

O D L U K A 

 

o visini naknade za privremeno korištenje objekta Tvrđave Klis 

 

Ad. 20. 

Izvješće su podnijeli Jakov Vetma i Milan Kurtović koji su posebno istaknuli kako je ovo 

općinsko vijeće ranije donijelo odluku o postojanju pravnog interesa za kupnju nekretnine 

ozančene kao čest.zem. 3278/4 K.O. Klis u svrhu zadovoljavanja javnih potreba u naselju 

Gizdići. Po zaključenju rasprave u kojoj su sudjelovali svi članovi općinskog vijeća 

jednoglasno se donosi  

 

 

 



 7 

O D L U K A 

 

o kupnji nekretnine označene kao čest.zem. 3278/4 K.O. Klis površine 119 m2 

u vlasništvu Joze Gizdića, pok.Joze i to za cijenu prema nalazu sudskog vještaka za 

graditeljstvo Nino Čerina (vještaćenje br. 97/2014) u visini od 90.238,40 kn. 

 

Ovlašćuje se općinski načelnik Jakov Vetma da potpiše odgovarajući kupoprodajni Ugovor. 

 

Ad. 21. 

Po uvodnom izvješću Milana Kurtovića te rasprave u kojoj su sudjelovali svi članovi 

općinskog vijeća većinom glasova (9 za i 1 protiv) se donosi  

 

O D L U K A 

 

o prihvaćanju Prijedloga Ugovora o prijevozu učenika, studenata, nezaposlenih i 

umirovljenika s područja Općine Klis sa poduzećem „Promet“ d.o.o. Split 

za razdoblje od 01. siječnja 2015. do 31. prosinca 2015. godine 

 

Ovlašćuje se općinski načelnik Jakov Vetma da potpiše opisani Ugovor.  

 

Ad. 22. 

Nakon uvodnog izvješća vijećnice Maje Zelić, te rasprave u kojoj su sudjelovali svi članovi 

općinskog vijeća jednoglasno se donosi 

 

O D L U K A 

 

o prihvaćanju Pravila za osnivanje i djelovanje destinacijskog PPS KLUBA 

 

Ad. 23. 

Izvješće o radu dječjeg vrtića „Cvrčak“ Solin podnijeli su Jakov Vetma i Josip Didović, a 

obrazloženje prijedloga Sporazuma podnio je Milan Kurtović. Vijećnik Ante Rizvan iznio je 

stav kako je ova točka trebala biti razdvojena. Predsjednik vijeća je podsjetio kako je dnevni 

red jednoglasno prihvaćen. U nastavku, vijećnik Rizvan je iznio primjedbe na kvalitet 

sadržaja odluke, na izostanak navođenja predlagatelja sporazuma, analizu izvješća, te samo 

obrazloženje. Dodao je kako je klub vijećnika HSS i HSP izvršio analizu troškova rada 

dječjeg vrtića. Iz ove analize proizlazi da je ekonomska cijena smještaja među najnižima u 

RH. Vijećnik smatra da općina ne poštiva propise iz ove oblasti što uključuje i nedonošenje 

Plana u predškolskom odgoju i naobrazbi. Ne uzima se u obzir niti činjenica da 29 djece 

predškolske dobi iz Klisa pohađa vrtiće na području Grada Solina. Uz navedeno jedan dio 

djece pohađa i privatne vrtiće. U ime navedenog kluba vijećnik Rizvan je kazao kako se 

materijalna prava zaposlenih nalaze na granici propisanog minimuma. Općinski načelnik je 

istaknuo kako su jeftiniji dječji vrtići u Gradu Splitu, a također ne uzimaju  se u obzir 

činjenice da je općina ustupila prostore za rad vrtića i plaća sve režijske troškove u njima. I 

vrtiće na području Klisa pohađaju djeca sa prebivalištem na području drugih jedinica lokalne 

samouprave, a prostori su oslobođeni od obveze plaćanja komunalne naknade. Predlagatelj 

ove točke je sam općinski načelnik uz zapažanje kako općina mora kontrolirati onaj dio 

sredstava koji ulaže u ovu predškolsku ustanovu. Mišljenja smo, dodao je načelnik da je 

cijena programa za roditelje visoka.  
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Zadatak je ove jedinice lokalne samouprave da se bori za bolje uvjete boravka u prostoru i 

samu djecu, te transparentnost rada ustanove. Vijećnik Rizvan je na koncu dodao kako poštiva 

zahtjev za nadzorom rada ustanove i uštedama.  

Izvješće se prima na znanje.  

 

Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela Milan Kurtović je kazao da Sporazum pored 

dostavljenog prijedloga sadržava i dopunu od 27. ožujka 2015. godine, a koji se odnosi na 

uvrštavanje stavka 6. članka 6. i glasi: 

 

„- Osnivači su suglasni da mogu samostalno odlučivati o opsegu materijalnih prava 

zaposlenika ustanove sa svog područja te za ista osigurati odgovarajuća sredstva u svom 

proračunu“. 

Po zaključenju rasprave jednoglasno se donosi 

 

O D L U K A 

 

o prihvaćanju Prijedloga Sporazuma  

o uređivanju međusobnih prava i obveza spram Dječjeg vrtića „CVRČAK“ Solin 

 

Ad. 24. 

U uvodnom izvješću općinski načelnik je istaknuo kako je matična škola „Petra Kružića“ 

dobila brojne nagrade za uspješan rad s djecom, pahađa je preko tristotine djece a sam objekat 

nikada nije dobio odgovarajuće građevinske dozvole. Postoji i školsko igralište koje do kraja 

nije privedeno svojoj svrsi. I sve područne škole na području općine nalaze se u lošem 

građevinskom stanju. Dodao je kako se otvaraju različiti izvori financiranja (fondovi i sl.), a 

školi treba pomoći u rješavanju zemljišno-knjižne dokumentacije i slično kako bi se uspješno 

aplicirali projekti koji se odnose na financiranje školskih objekata. Stoga je sugestija da se 

održi sastanak ravnatelja osnovne škole, osnivača splitsko-dalmatinske županije i općine Klis. 

Predsjednik vijeća je kazao kako klub vijećnika HDZ-HČSP podržava prijedlog načelnika. 

Vijećnica Maja Zelić je podsjetila kako su u pripremi a dijelom i u objavi natječaji za obnovu 

infrastrukturnih objekata u školstvu. Iz dostavljene dokumentacije uz poziv za ovu sjednicu 

općinskog vijeća proizlazi da su grubo narušeni međuljudski odnosi u osnovnoj školi kazala je 

vijećnica Smiljana Mihovilović. Postavlja se pitanje gdje je ovdje interes školske djece. 

Uputila je zamjerke i županiji za ovu situaciji u školi. Općinski načelnik je istaknuo kako 

općina sufinancira školske marende djece koji žive u težim financijskim uvjetima, sudjeluje u 

nabavci udžbenika prema mogućnostima, plaća odnosno sufinancira školska putovanja, a 

nedavno je i pokrenut projekt osnivanja Narodne knjižnice i čitaonice u Klisu. Vijećnik Ivica 

Listeš je istaknuo kako je ovo jedna mućna situacija, te bi trebalo tražiti i očitovanje 

ravnatelja. Početkom ove školske godine ( 2014./2015.) nastava se nije pohađala deset dana u 

Prugovu – istaknuo je vijećnik Ante Varvodić. I vijećnik Ante Rizvan je istaknuo kako je ova 

situacija u školi za žaljenje, a štetu trpe đaci. Po zaključenju rasprave jednoglasno se donosi  

 

Z A K L J U Č A K  

 

Općina Klis inicirat će sastanak sa osnovnom školom Petra Kružića i splitsko-dalmatinskom 

županijom s ciljem razješenja uočenih problema.  
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Ad. 25. 

Uvodno je Josip Didović podsjetio kako je Turistička zajednica dostavila izvješće o svom 

radu kao i DDK Klis za 2014. godinu. Vijećnica Mihovilović je kazala kako izvješće TZ nije 

porihvatljivo jer nije vidljivo koliko je uprihođeno s naslova prodaje karata. Izvješća su 

primljena na znanje.  

 

Ad. 26. 

 

Po uvodnom izvješću Milana Kurtovića, te rasprave u kojoj su sudjelovali svi članovi 

općinskog vijeća jednoglasno se donosi  

 

Z A K L J U Č A K 

 

o neprihvaćanju ponude Sanje Žižić iz Solina, Matoševa 116 

 

 

Općinsko vijeće Općine Klis ne prihvaća ponudu Sanje Žižić iz Solina, Matoševa 116 za 

kupnju kulturnog dobra zbog ostvarivanja prava prvokupa i to nekretnina koje se nalaze u 

Klisu upisane u Z.U. 2827 označene kao ZGR 159 – površine 32 m2, ZGR 627- površine 11 

m2, ZEM 16 – površine 191 m2, ZEM 18 – površine 151 m2, ZEM 83 – površine 122 m2, 

ZEM 84 – površine 86 m2, ZGR 158/1 – površine 36 m2, ZGR 158/2 – površine 25 m2 K.O. 

Klis, upisano u Uredu za katastar : posjedovni list 474 K.O. Klis. 

 

Ad. 27. 

Vijećnica Smiljana Mihovilović uvodno je izvijestila kako se sastalo povjerenstvo za 

imenovanje ulica i trgova na području Općine Klis i tom prilikom razmatralo zahtjev mještana 

ulice Jamani u Klis-Kosi za promjenu naziva ulice. Povjerenstvo je utvrdilo da su mještani u 

svom zahtjevu naveli da u slučaju promjene naziva ulica preuzimaju obvezu snositi sve 

troškove koji iz toga proizlaze (promjena osobnih dokumenata i sl.) Pored toga zahtjev je 

podržan od strane svih mještana ovog naselja. Stoga je stav povjerenstva da se ovom zahtjevu 

udovolji. Vijećnik Ante Rizvan je iznio stav da na večerašnjoj sjednici ovu točku ne bi trebalo 

prihvaćati i to iz razloga jer još uvijek postoje zahtjevi za promjenu naziva ulica koji nisu 

obrađeni. Po zaključenju rasprave većinom glasova (9 za i 2 suzdržana) se donosi 

 

R J E Š E N J E 

o određivanju imena ulica na području općine Klis 

(primorski dio) 

- izmjene i dopune 

 

 

Ad. 28. 

Obrazloženje prijedloga podnijela je vijećnica Smiljana Mihovilović istićuči kako naknadu za  

rad u općinskom vijeću treba smanjiti zbog lošijeg punjenja proračuna i manjeg broja 

održanih sjednica. Općinski načelnk je istaknuo kako se naknada za rad vijećnika u 

općinskom vijeću nije dizala do 2009. godine. Nakon te godine HDZ-a nije „kontrolirao“ 

općinsko vijeće te su neke druge stranke donijele Odluku o podizanju visine naknade. 

Jednoglasno je zaključeno da se prijedlog vijećnice Mihovilović raspravi na međustranačkom 

vijeću. 
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Ad. 29. 

 Predsjednik općinskog vijeća izvijestio je da su neposredno prije početka sjednice pristigli 

zahtjevi stranke Ante Grubišić i poslovnog subjekta „OKIPOR“ za djelomično umanjenje 

obveze s naslova plaćanja komunalnog doprinosa. Podsjetio je kako je općinsko vijeće pred 

sam proces legalizacije nezakonito izgrađenih objekata izmijenilo svoju odluku o 

komunalnom doprinosu na način da su odredbe odluke išle u korist stanovništva odnosno 

poslovnih subjekata. Vijećnici Ante Rizvan i Ivica Listeš su iznijeli mišljenje kako bi stranci 

Ante Grubišić trebalo udovoljiti s obzirom da obitelj je višečlana i uvjeti življenja su teži u 

naselju Korušce. Općinski načelnik je podsjetio da svi moramo voditi računa i o prihodovnoj 

strani proračuna u vremenima kad nam zakonski propisi ne idu na ruku u financijskom smislu.  

 

Po zaključenju rasprave većinom glasova (10 za i 1 suzdržan) je zaključeno da se neće 

udovoljavati zamolbama za djelomično odnosno potpuno oslobađanje od obveze plaćanja 

komunalnog doprinosa u postupcima koji se vode za legalizaciju bespravno izgrađenih 

objekata. 

 

  

    

 

Predsjednik vijeća utvrđuje da je dnevni red iscrpljen te sjednicu zaključuje u 20,30 sati. 

 

 

 

 

 

 

KLASA: 021-05/15-01/01 

URBR: 2180/03-01/15-740 

KLIS, 03. lipnja 2015.g. 
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                                                                 OPĆINSKOG VIJEĆA 

  

     Milan Kurtović                                                                              Josip Didović 


