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 Z A P I S N I K 
 

 

 s 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Klis održane dana 28. listopada 2015. godine u 

vijećnici Općine Klis s početkom u 17,30 sati. 

 

NAZOĈNI ĈLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA:  

Josip Didović, Igor Vrvilo, Maja Zelić, Ivan Baturina, Smiljana Mihovilović, Ivica Vetma,  

Ivica Tešija, Ivan Kalinić, Ante Rizvan i Alen Radić.   

 

ODSUTNI: Tomislav Delić, Ante Varvodić i Ivica Listeš.  

 

OD OSTALIH: Općinski načelnik Jakov Vetma.  

 

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 umrlim vijećnicima ovog 

vijeća i umrlom počasnom glađaninu Miji Glavina. 

 

Na predloženi dostavljeni dnevni red nadopunu je zatražio predsjednik općinskog vijeća i to 

uvrštavanjem točke 9: Prihvaćanje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za pokretanje 

postupka javne nabave za predmet nabave: Pružanje energetske usluge u uštedi električne 

energije u javnoj rasvjeti Općine Klis u naselju Klis, Ev.broj: 48.2./2015. 

 

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen te predsjedatelj predlaže usvajanje slijedećeg  

 

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

 

Verifikacija zapisnika sa 19. sjednice općinskog vijeća Općine Klis 

 

1. Vijećnička pitanja i odgovori; 

 

2. Prihvaćanje Prijedloga Odluke o Izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja 

groblja Klis (DPU–19); 

 

3. Izvješće o izvršenju Proračuna općine Klis za razdoblje I – VI /2015. godine; 

 

4. Izvješće općinskog načelnika o radu za razdoblje siječanj-lipanj 2015. godine; 

 

5. Prihvaćanje Prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi; 

 

6. Prihvaćanje Prijedloga Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi; 
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7. Prihvaćanje Prijedloga Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o prirezu porezu na 

dohodak Općine Klis; 

 

8. Prihvaćanje Prijedloga Rješenja o određivanju imena ulica na području općine Klis 

(primorski dio- izmjene i dopune); 

 

9. Prihvaćanje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za pokretanje postupka javne 

nabave za predmet nabave:  Pružanje energetske usluge u uštedi električne energije u 

javnoj rasvjeti Općine Klis u naselju Klis, Ev.broj: 48.2./2015. 

 

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

 

Jednoglasno se verificira zapisnik sa 19. sjednice Općinskog vijeća. 

 

Ad 1. 

Na upit vijećnika Ivana Kalinića općinski načelnik je odgovorio da će se autobusna linija od 

Konjskog do Korušaca u 14,00 sati uspostaviti preko poduzeća „Promet“ ili će općina Klis 

angažirati privatnog prijevoznika. Ovaj vijećnik je upozorio kako je ulicom prema zaseoku 

Vujići u naselju Broćanac nemoguće proći osobnim vozilom, te je upitao općinskog načelnika 

da li se planira njena sanacija? – Načelnik je odogovrio da je u pripremi ugovor sa 

županijskim cestama kojim će se nastojati dogovoriti između ostalog i popravak ove 

prometnice. Na pojedinim dionicama intervenirat će se sa jalovinom. Vijećnica Smiljana 

Mihovilović je upitala što se događa sa DVD-om Klis i da li protiv društva postoji nekakva 

prijava. Općinski načelnik je odgovorio da se radi o odnosima unutar ovog društva i treba 

pitati nadležne u društvu. U nastavku, vijećnica je kazala kako još uvijek nije dobila u 

pisanom obliku popis zaposlenih i popis ugovora o djelu. Općinski načelnik je zatražio da se 

odgovor dostavi. I vijećnik Ivica Tešija je upozorio na problem prijevoza učenika sa područja 

više jedinica lokalne samouprave (Klis, Muć i sl.), zbog reduciranog broja linija javnog 

prijevoznika Promet. 

Da li je pokrenut postupak katastarske izmjere za područje K.O. Klis upitao je vijećnik Ante 

Rizvan? Načelnik je odgovorio da je općina Klis potpisala sporazum sa Državnom 

geodetskom upravom, a prijedlog Sporazuma sa Ministarstvom pravosuđa je pripremljen te se 

čeka njegova ovjera od strane Ministarstva.  

Imenovani vijećnik upitao je i što je sa realizacijom projekta led rasvjete. Odgovoreno je da je 

proveden postupak javne nabave ali ga je državna komisija poništila, te će se isti ponoviti.  

 

 Ad 2. 

Uvodno izvješće 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 Izmjenama i dopunama 

Detaljnog plana ureĊenja groblja Klis (DPU–19); 
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Ad 3. i Ad.4. 

Na prijedlog predsjednika općinskog vijeća a zbog međusobne povezanosti treće i četvrte 

točke dnevnog reda jednoglasno je zaključeno da se o povede istodobna rasprava.  

Uvodno je gđa.Ksenija Glavina kazala kako se izvješće podnosi temeljem zakona o 

proračunu, a njegov sadržaj propisan je pravilnikom. Podsjetila je da su u drugom mjesecu 

ove godine izvršene Izmjene i dopune proračuna i to zbog provođenja postupka javne nabave 

za postavljanje led rasvjete. Podsjetila je da su prihodi zbog izmijenjenih zakona manji nego u 

istom razdoblju prošle godine. Ostvareni manjak je cca 900.000,00 kuna, a sa prenesenim 

manjkom iz prošle godine minus je 1.749.000,00 kuna. 

Vijećnik Rizvan je iznio stav kako zbog minusa u proračuna općinski načelnik treba predložiti 

njegov rebalans. Zatražio je pojašnjenje iz 4. stranice izvješća i to u dijelu koji se odnosi na 

naknadu troškova osobama izvan radnog odnosa. Naime, ova je pozicija povećana u odnosu 

na 2014. godinu.  

Vijećnica Smiljana Mihovilović je upitala zašto su smanjene plaće, a rashodi za materijal i 

energiju su porasli. Također zatražila je i pojašnjenje izdataka na poziciji intelektualnih 

usluga, ostala imovina tj. projektna dokumentacija. Na upit vijećnice Mihovilović zašto je 

Boksački klub u razdjelu sportskih udruga dobio razmjerno više sredstava od drugih, 

predsjednik vijeća je odgovorio da je klub najveći dio takmičenja imao u prvom dijelu godine. 

Na upit vijećnice, kada će se preseliti stomatološka i ordinacija opće medicine, općinski 

načelnik je odgovorio da očekuje vrlo skoro. 

 Na koncu, vijećnica Mihovilović je istaknula kako realizacija kapitalnih projekata nije 

vidljiva. Općinski načelnik je odgovorio da je postupak ishođenja dokumentacije za nekoliko 

projekata pri kraju: kanalizacijski sustav Belimovača-Megdan, investiranje u zonu Kurtovići – 

sjever i slično. U nastavku, načelnik je odgovorio kako smo po izmjeni zakona znali da će 

doći do smanjenja prihoda ali ne i to da će se povrat poreza vršiti na teret našeg proračuna. 

Prihodi u proračunu su morali biti predviđeni kako bi se moglo aplicirati na natječaju. 

Nažalost, država je raspisala vrlo malo od tih natječaja. U nastavku, odgovorio je kako su kroz 

intelektualne usluge knjižene naknade ugovora o djelu, troškovi poduzetničkog centra Solin, 

razni troškovi aplikacija podruzetničkog inkubatora i slično. Podsjetio je da su svi vijećnici 

bili zato da se ne zapošljavaju novi ljudi nego da se angažiraju potencijali općine. Plaće u 

proračunu su samo za zaposlenike jedinstvenog upravnog odjela, načelnika i njegovog 

zamjenika. Poduzetnički inkubaator i komunalno poduzeće (plaće djelatnika) se financiraju 

temeljem ispostavljenih računa. Na upit vijećanika Alena Radića, općinski načelnik je 

istaknuo da se proračunska pričuva dodjeljuje u slučajevima teže obiteljske situacije (liječenje 

i sl.), a nema uvjeta da se ista dodijeli putem odluke o socijalnoj skrbi. U nastavku, načelnik je 

istakuno kako se u objekt Tvrđave trenutno ulaže 3.000.000,00 kuna. Cjelokupni projekt 

(izdaci) ERASMUS se financira iz drugih fondova, a ne na teret proračuna.  

Načelnik je podsjetio (na primjedbu vijećnika Igora Vrvila kako su ukinute ambulante u 

većem dijelu naselja, a i ustanove hitne medicinske pomoći) kako Ministarstvo socijalne skrbi 

nije prepoznalo aplikaciju općine za pomoć starijem, nemoćnom i bolesnom stanovništvu 

općine putem mobilnog tima. Vijećnica Mihovilović je kazala kako je nepotrebno 

preseljavanje ambulante, te je postojeću zgradu trebalo legalizirati.  

Po zaključenju rasprave  
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Ad.3. 

Jednoglasno se prihvaća  

 

I Z V J E Š Ć E 

o izvršenju Proraĉuna općine Klis za razdoblje I – VI /2015. godine; 

 

Ad. 4. 

 

Izvješće općinskog naĉelnika se prima na znanje 

 

 

Ad 5. 

Uvodno izvješće podnio je Milan Kurtović, a po zaključenju rasprave  jednoglasno se donosi 

 

              ODLUKA  

              O KOMUNALNOJ NAKNADI 

 

 

 

Ad.6. 

Milan Kurtović uvodno je istaknuo kako je ranije donesena odluka o socijalnoj skrbi 

dostavljena Uredu državne uprave zbog provođenja nadzora nad zakonitošću iste.  

Po obavljenom nadzoru stavljene su određene primjedbe koje se ovim izmjenama prihvaćaju.  

Po zaključenju rasprave jednoglasno se donosi  

 

     O D L U K A 

 

       o Izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi 

 

 

Ad.7. 

Kao i u prethodnoj točci, po izvršenom nadzoru nad zakonitošću odluke stavljene su određene 

primjedbe koje se ovim izmjenama prihvaćaju. Po zaključenju rasprave jednoglasno se donosi 

 

      O D L U K A 

 

        O izmjenama i dopunama  

     Odluke o prirezu porezu na dohodak općine Klis 

 

 

Ad.8. 

Po uvodnom izvješću Zlatka Rožića te rasprave u kojoj su sudjelovali svi članovi općinskog 

vijeća jednoglasno se donosi 

 

R J E Š E N J E 

 

o odreĊivanju imena ulica na podruĉju općine Klis 

(primorski dio- izmjene i dopune); 
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Ad. 9. 

Nakon uvodnog izvješća Milana Kurtovića te rasprave u kojoj su sudjelovali svi članovi 

općinskog vijeća jednoglasno se donosi 

O D L U K A 

 

o davanju suglasnosti za pokretanje postupka javne nabave za predmet nabave:  

Pružanje energetske usluge u uštedi elektriĉne energije u javnoj rasvjeti Općine 

Klis u naselju Klis, Ev.broj: 48.2./2015. 

 

 

 

 

Predsjednik vijeća utvrđuje da je dnevni red iscrpljen te sjednicu zaključuje u 18,50 sati. 

 

 

 

 

 

 

KLASA: 021-05/15-01/01 

URBR: 2180/03-01/15-1490 

 

KLIS, 28. listopada 2015. 

 

 

 

 

 

 

ZAPISNIK SASTAVIO                                                               PREDSJEDNIK  

                                                                                                OPĆINSKOG VIJEĆA  

 

___________________                                                          _____________________ 

     Milan Kurtović                                                                           Josip Didović 

 

 


