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 Z A P I S N I K 
 
 

 sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Klis održane dana 22. studenog 2013. godine u 
vijećnici Općine Klis s početkom u 10,30 sati. 
 
NAZOČNI ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA:  
Josip Didović, Igor Vrvilo, Maja Zelić, Ante Varvodić, Ivan Baturina, Smiljana Mihovilović, 
Ivica Vetma, Tomislav Delić i Ivan Kalinić.  
 
ODSUTNI: Alen Radić, Ante Rizvan, Ante Kovač i Ivica Listeš. 
 
OD OSTALIH: Općinski načelnik Jakov Vetma, zamjenik općinskog načelnika Marko Galić.  
 
Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća Josip Didović.     
 
Na 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.  
 
Predsjedatelj predlaže usvajanje sljedećeg  
 

D N E V N O G   R E D A 
 

      -  Verifikacija zapisnika s 3. sjednice Općinskog vijeća 
 

1. Vijećnička pitanja i odgovori; 
2. Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Klis od 01. siječnja 2013. godine do 30. lipnja 

2013. godine; 
3. Izvješće Općinskog načelnika o radu za prvih šest mjeseci 2013. godine; 
4. Prihvaćanje Procjene ugroženosti od požara Općine Klis; 
5. Prihvaćanje Plana zaštite od požara Općine Klis; 
6. Izvješće DVD-a Klis i DVD-a Zagora-Vučevica o radu za 2013. godinu; 
7. Prihvaćanje prijedloga Odluke o objavi javnog poziva za predlaganje idejnog, 

likovnog i grafičkog rješenja grba i zastave Općine Klis; 
8. Prihvaćanje prijedloga Odluke o Registru nerazvrstanih cesta na području Općine Klis; 
9. Prihvaćanje prijedloga Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Klis; 
10. Prihvaćanje Plana provedbe obvezatne preventivne dezinsekcije i deratizacije na 

području Općine Klis u 2013. godini; 
11. Prihvaćanje Programa mjera obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na 

području općine Klis u 2013. godini; 
12. Prihvaćanje Zaključka povodom zahtjeva dječjeg vrtića “Cvrčak” Solin za dodjelu 

suglasnosti na Statut; 
13. Prihvaćanje Rješenja o imenovanju Komisije za pripremu prijedloga Pravilnika o 

socijalnoj skrbi na području Općine Klis; 
14. Prihvaćanje prijedloga Odluke o uvjetima i načinu prodaje ukopnih mjesta u 

grobnicama u vlasništvu Općine Klis; 
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15. Prihvaćanje Rješenja o imenovanju članova Komisije za provedbu postupka nabave 
koji se odnose na održavanje komunalnih djelatnosti; 

16. Prihvaćanje Odluke povodom zamolbe Milivoja Jeličića iz Splita za umanjenje 
komunalnog doprinosa. 

 
Dnevni red se jednoglasno prihvaća te se pristupa raspravljanju i odlučivanju po istom. 
 
Jednoglasno se verificira zapisnik sa 3. sjednice općinskog vijeća općine Klis. 
 
Ad.1.  
 
Konstatira se da predsjednik općinskog vijeća dostavlja pisane odgovore na vijećničke upite 
postavljene na prethodnim sjednicama općinskog vijeća. Takoñer, dostavlja se i kopija 
mišljenja Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, a koje se odnosi na pravo na 
eksploataciju na EP Klis-Kosa koju koristi Pomgrad gradnja. 
Tijekom ove točke dnevnog reda predsjednik vijeća zaprimio je pisana pitanja od strane 
vijećnika Alena Radića i Ante Rizvana.  
Vijećnica Smiljana Mihovilović je upitala koje će se aktivnosti poduzeti nakon pribavljenog 
mišljenja DORH-a? - Općinski načelnik je odgovorio da će se obratiti Državnom inspektoratu 
sa zahtjevom da se ova situacija razjasni. Prema saznanju Općine Klis inspektorat je izvršio 
nazor u kamenolomu i korisnik Pomgrad gradnja je zbog propusta u radu kažnjena.  
U nastavku, vijećnica Mihovilović je upitala zašto se ponovno „pojavljuje“ eksploatacijsko 
polje odnosno kamenolom u izvršenim Izmjenama i dopunama županijskog prostornog plana.  
Uzimajući u obzir važeći prostorni plan Općine Klis ovo polje nije trebalo biti uspostavljeno, 
te proizlazi da netko radi iza leña Općini.    
Vijećnik Tomislav Delić podsjetio je da je nakon imenovanja ulica i trgova na području 
Općine zaprimljen veći broj primjedbi na izvršeno imenovanje, stoga je upitao kada se 
očekuje rješavanje ovih prigovora. Općinski načelnik je odgovorio kako će se sa radom na 
rješavanju primjedbi započeti u idućoj godini i to u suradnji sa mjesnim odborima. Na upit 
vijećnika Delića, općinski načelnik je odgovorio kako će se intervencije koje se odnose na 
sigurnost djece u Prugovu i to na školskom igralištu realizirati naredne godine i to „kroz 
izvršenje Proračuna“ za 2014. godinu.  
 
Ad.2. 
  
Uvodno izvješće podnijela je gña. Ksenija Glavina podsijećajući da obveza podnošenja 
proizlazi iz Zakona o Proračunu. Konstatira se da je preslik izvješća dostavljen svim 
čalnovima općinskog vijeća. Na upit vijećnice Smiljane Mihovilović kada će se uskladiti 
sustav plaćanja odvoza komunalnog otpada od strane poduzeća „Čistoća“ općinski načelnik je 
podsjetio da je dao pisani odgovor na početku sjednice. Vezano uz izgradnju sustava 
navodnjavanja, a na upit vijećnice Mihovilović općinski načelnik je odgovorio kako je 
postupljeno po zahtjevu NK Uskok. Takoñer, vijećnica Mihovilović je upitala da li se još 
uvijek vrši otplata nabavljenih autobusa za potrebe javnog prijevoza poduzeću „Promet“ Split. 
Općinski načelnik Jakov Vetma je odgovorio da je otplata još uvijek u toku, a općina redovito 
izvršava svoje obveze. Na koncu, vijećnica Mihovilović je kazala kako bi trebalo bolje 
regulirati sustav javnog prijevoza sa područja Općine, a kazala je i kako je u ranijim 
proračunima bila predviñena izgradnja dječjeg igrališta u Klis-Kosi. Do realizacije nije došlo, 
kazao je načelnik Vetma iz razloga komplicirane konfiguracije terena kupljenog za tu 
namjenu. Po zaključenju rasprave većinom glasova (7 za i 2 suzdržana) se donosi  
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O D L U K A 
 

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Klis 
od . 01.siječnja 2013. do 30. lipnja 2013. godine 

 
 

Ad.3. 
 
Po izvješću općinskog načelnika većinom glasova (7 za i 2 protiv) se donosi  
 

O D L U K A 
 

o prihvaćanju Izvješća općinskog načelnika  
o radu za prvih šest mjeseci 2013. godinu 

 
 

 Ad.4. 
 
Po uvodnom izvješću Milana Kurtovića jednoglasno se donosi 
 

O D L U K A 
 

o prihvaćanju Procjene ugroženosti od požara Općine Klis 
 

Ad.5. 
 
Nakon uvodnog izvješća Milana Kurtovića jednoglasno se donosi 
 

O D L U K A 
 

o prihvaćanju Plana zaštite od požara Općine Klis 
 

Ad.6. 
 
Konstatira se da je preslik Izvješća DVD Klis i DVD Zagora dostavljen svim članovima 
općinskog vijeća.  
Izvješća se primaju na znanje. 
 
Ad.7. 
 
Predsjednik općinskog vijeća Josip Didović izvjestio je da je nadležna komisija jednoglasno 
utvrdila prijedlog javnog poziva. Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali svi članovi općinskog 
vijeća jednoglasno se donosi  
 

O D L U K A 
 

o objavi 
  

JAVNOG POZIVA 
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za predlaganje idejnog, likovnog i grafičkog rješenja  
grba i zastave Općine Klis 

 
Ad.8. i Ad.9. 
 
Obrazloženje prijedloga Odluke podnio je Zlatko Rožić, posebno istaknuvši kako je izvršeno 
snimanje svega što se može smatrati cestom. Vijećnica Mihovilović je kazala kako je registar 
dobra osnova za razrješavanje brojnih dvojbenih situacija uključujući i uzurpaciju dijela cesta. 
Mišljenje da registar nije kvalitetan za područje Broćanca iznio je vijećnik Ivan Kalinić. 
Trebalo bi provjeriti status pojedinih predloženih cesta. I vijećnik Tomislav Delić je kazao 
kako treba razrješiti eventualne nedostatke u ozakonjenju tri veoma važne ulice u naselju 
Konjsko koje postoje.  
Po zaključenju rasprave jednoglasno se donosi 
 

O D L U K A 
 

o Registru nerazvrstanih cesta  
na području Općine Klis 

 
i 
 

jednoglasno  
 

O D L U K A 
 

o nerazvrstanim cestama  
na području Općine Klis 

 
 

Ad.10. 
 
Nakon uvodnog izvješća Zlatka Rožića jednoglasno se donosi 
 

O D L U K A 
 

o prihvaćanju Plana provedbe obvezatne preventivne dezinsekcije i deratizacije 
na području Općine Klis u 2013. godini 

 
Ad.11. 
 
Po izvješću Zlatka Rožića jednoglasno se donosi 
 

O D L U K A 
 

o prihvaćanju Programa mjera obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije  
na području Općine Klis u 2013. godini 
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Ad.12. 
 
Sa sadržajem Statuta dječjeg vrtića uvodno je izvijestio Milan Kurtović. Nakon rasprave u 
kojoj su sudjelovali svi članovi općinskog vijeća jednoglasno se donosi 
 

 Z A K L J U Č A K 
 

o dodjeli suglasnosti na Statut dječjeg vrtića 
„Cvrčak“ Solin 

 
 

Ad.13. 
Po uvodnom izvješću predsjednika općinskog vijeća jednoglasno se donosi 
 

R J E Š E N J E 
 

o imenovanju Komisije za pripremu prijedloga  
Pravilnika o socijalnoj skrbi na području Općine Klis 

 
I   U Komisiju se imenuju: 
 
1. Ivica Vetma, za predsjednika; 
2. Ivan Kalinić za člana; 
3. Ante Varvodić, za člana; 
4. Nikolina Kozlica, za člana i 
5. Ivica Listeš, za člana. 
  
Ad.14. 
 
Nakon izvješća Josipa Didovića i Milana Kurtovića jednoglasno se donosi 
 

O D L U K A 
 

o uvjetima i načinu prodaje ukopnih mjesta u grobnicama  
u vlasništvu Općine Klis 

 
 

1. Općina Klis ustupat će na korištenje odnosno na prodaju pojedinačne ležaje (ukopna 
mjesta) u grobnicama u svom vlasništvu; 
 
2. Cijena ležaja odnosno ukopnog mjesta utvrñuje se u visini od 5.000,00 kn za obročnu 
otplatu kroz 36 mjeseci, a za jednokratnu uplatu cijena iznosi (plaćanje odmah) 4.000,00 
kuna; 
 
3. Nadgrobni spomenici nad grobnicama gdje će se vršiti prodaja odnosno ustupanje na 
korištenje ukopnih mjesta mogu se izrañivati isključivo uz pisanu suglasnost Općine Klis. 
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Ad.15. 
 
Izvješće je podnio predsjednik općinskog vijeća Josip Didović, a nakon rasprave u kojoj su 
sudjelovali svi članovi općinskog vijeća jednoglasno se donosi 
 

R J E Š E N J E 
 

o imenovanju članova Komisije za provedbu postupka nabave 
koji se odnose na održavanje komunalnih djelatnosti 

 
 
U Komisiju se imenuju: 
 
1. Josip Didović, za predsjednika; 
2. Igor Vrvilo, za člana; 
3. Andrejas Granić, za člana; 
4. Smiljana Mihovilović, za člana i  
5. Tomislav Delić, za člana. 
 
Ad.16. 
 
Izvješće su podnijeli Josip Didović i Milan Kurtović, a nakon rasprave u kojoj su sudjelovali 
svi članovi općinskog vijeća jednoglasno se donosi 
 

O D L U K A 
 

povodm zamolbe Milivoj Jeličić iz Splita, Tršćanska 15 
 

1. Udovoljava se zamolbi Milivoja Jeličića iz Splita na način da se obveza s naslova plaćanja 
komunalnog doprinosa utvrñena Rješenjem broj 18/11 od 30. rujan 2011. godine umanjuje za 
30% tj. nova obveza stranke prema ovom Rješenju utvrñuje se u iznosu od 17.136,00 kuna.  

 
 
Predsjednik vijeća konstatira da je dnevni red iscrpljen te sjednicu zaključuje u 12,10 sati. 
 
 
 
 
 
 
ZAPISNIK SASTAVIO:                                  PREDSJEDNIK 

                                                                 OPĆINSKOG VIJEĆA 
  

    Milan Kurtović                                                                               Josip Didović 
                                                         


