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 Z A P I S N I K 
 
 

 sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Klis održane dana 23. travnja 2014. 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,  
Tomislav Delić, Ivica Listeš, Ivica Vetma i Ivica Tešija.  
 
ODSUTNI: Ante Rizvan, Alen Radić i Ivan Kalinić. 
 
OD OSTALIH: Općinski načelnik Jakov Vetma, Sreten Mihovilović i Ante Ćaleta.  
 
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, te nedavno preminulom vijećniku Anti Kovaču.  
 
Na predloženi, dostavljeni pisani dnevni red nadopunu je zatražio Josip Didović i to na način 
da točka 19. glasi: Prihvaćanje očitovanja povodom zamolbi Ivan Pleština, iz Gašpina Mlinica 
52 o eventualnom korištenju prava prvokupa Općine Klis za čest.zgr. 746/1 K.O. Klis i  Stipe 
Pleština pok. Ivana iz Klisa, Ivana Pavla II  24 o eventualnom korištenju prava prvokupa 
Općine Klis za čest.zgr. 106/1 K.O. Klis.    
Prijedlog nadopune je jednoglasno prihvaćen te predsjedatelj predlaže usvajanje sljedećeg  
 

D N E V N O G   R E D A 
 

      -  Verifikacija zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća 
 

1. Vijećnička pitanja i odgovori; 
2. Prihvaćanje Odluke o pokretanju postupka za promjenu statusa Općine Klis u status 

Grada Klisa; 
3. Prihvaćanje Prijedloga Odluke o osnivanju Savjeta mladih na području Općine Klis i  
    imenovanje Povjerenstva za provoñenje postupka odabira članova Savjeta iz reda 
članova Općinskog vijeća; 
4.  Prihvaćanje Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite; 
5.  Prihvaćanje Izvješća o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture u Općini  
     Klis za 2013. godinu; 
6.  Prihvaćanje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u  
     Općini Klis za 2013. godinu; 
7.  Prihvaćanje Prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Klis za 2013. 
     godinu; 
8.  Prihvaćanje Prijedloga Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2013. godinu; 
9.  Izvješće Općinskog načelnika Općine Klis o radu za razdoblje srpanj – prosinac 2013.  
     godine; 
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10. Prihvaćanje Prijedloga Ugovora poduzeća “Promet” d.o.o. Split o prijevozu učenika,  
    studenata, nezaposlenih i umirovljenika sa područja ove jedinice lokalne samouprave; 
11. Prihvaćanje Prijedloga Odluke o prijevozu putnika u javnom cestovnom prometu; 
12. Prihvaćanje Prijedloga Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje    
      komunalne djelatnosti  održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Klis za      
 jednogodišnje  razdoblje; 
13. Prihvaćanje Prijedloga Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje    
      komunalne djelatnosti  održavanja javne rasvjete na području Općine Klis za      
 jednogodišnje  razdoblje; 
14. Prihvaćanje Prijedloga Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje    
      komunalne djelatnosti  deratizacije i dezinsekcije na području Općine Klis za      
 jednogodišnje  razdoblje; 
15. Prihvaćanje Prijedloga Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje    
      komunalne djelatnosti  održavanja groblja na području Općine Klis za      
 jednogodišnje  razdoblje; 
16. Izvješće o provedenom natječaju za predlaganje idejnog, likovnog i grafičkog rješenja  
      grba i zastave Općine Klis; 
17. Prihvaćanje Odluke o postojanju pravnog interesa za kupnju nekretnine označene kao  
      čest.zem. 3278/4 K.O. Klis, površine 119 m2 koja se nalazi u vlasništvu Joze Gizdić 
      u svrhu zadovoljavanja javnih potreba mještana na području Vijeća mjesnog odbora  
      Klis – Donja Rupotina i pokretanje postupka izvršenja procjene prometne vrijednosti 
      opisane nekretnine; 
18. Prihvaćanje Odluke o kupnji rabljenog osobnog vozila za službene potrebe  
      (vlasništvo Općine); 

     19. Prihvaćanje očitovanja povodom zamolbi Ivan Pleština, iz Gašpina Mlinica 52 o  
 eventualnom korištenju prava prvokupa Općine Klis za čest.zgr. 746/1 K.O. Klis i  
 Stipe Pleština pok. Ivana iz Klisa, Ivana Pavla II  24 o eventualnom korištenju prava 
 prvokupa Općine Klis za čest.zgr. 106/1 K.O. Klis.    
 
Dnevni red se jednoglasno prihvaća te se pristupa raspravljanju i odlučivanju po istom. 
 
Jednoglasno se verificira zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća. 
 
Ad.1.  
Vijećnica Smiljana Mihovilović je upitala kada će Općinsko vijeće donijeti Odluku kojom bi 
potpomogla odnosno sufinancirala obnovu zgrada u svrhu energetske učinkovitosti, te zašto 
nema vode na groblju Sv. Kate u Klisu. 
Predsjednik vijeća je kazao kako je već vijećnik Ivica Vetma kontaktirao nadležne u 
Ministarstvu i u ovoj jedinici lokalne samouprave te očekuje na narednim sjednicama da se 
odgovarajuća točka uvrsti u dnevni red. 
Milan Kurtović je kazao kako je vodovodni priključak na groblju bio izveden nelegalno, te je 
u tijeku odgovarajući postupak pred Vodovodom i kanalizacijom kako bi se ovo pitanje 
zakonito riješilo. Na upit vijećnika Ivice Listeša kada će se osigurati prostor za rad klubova 
vijećnika, Josip Didović je odgovorio da u slučaju podnošenja zahtjeva za odobrenje 
korištenja odreñenog prostora nema nikakvih prepreka da se istom udovolji. Općinski 
načelnik je istaknuo kako će se u okviru reorganizacije prostora u zgradi riješiti i ovo pitanje. 
U nastavku, vijećnik Listeš je upitao kakav je status stanova u vlasništvu Općine? U tijeku je 
popis imovine i sve što je vlasništvo ove jedinice lokalne samouprave bit će na tom popisu.  
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Napomenuo je kako je u tijeku odnosno pred samim krajem postupak prijenosa vlasništva 
nekretnine koja se nalazi unutar obuhvata UPU-a Kurtovići – sjever.Vijećnik Tomislav Delić 
je pitao kakve su mogućnosti održavanja sjednica ovog vijeća u popodnevnim satima. 
Predsjednik vijeća je odgovorio da se sjednice sazivaju ovisno o situaciji odnosno 
okolnostima. Npr. sjednice su sazivane i u popodnevnim satima, a ova današnja s obzirom da 
se održava na dan Sv. Jure zaštitnika naselja Klis-Kosa, sazvana je upravo kako bi se dala 
mogućnost prisustvovanja svečanosti koja će se održati poslijepodne. 
Takoñer, na upit vijećnika Delića, a koji se odnosi na opskrbu vodom groblja u Konjskom, 
Kurtović je odgovorio kako je Općina u kontaktu s Vodovodom i kanalizacijom, a s obzirom 
da je uočen kvar angažirat će se stručne osobe na otklanjanju istog.  
 
Ad.2. 
U uvodnom izvješću Općinski načelnik Jakov Vetma istakunuo je kako se u sadašnjem 
trenutku ovo pitanje postavlja ključno sa dva aspekta: Prvi je brendiranje Klisa, a drugi s 
obzirom na aktualne sporove je značajan za jače zauzimanje startnih pozicija ove jedinice 
lokalne samouprave. U nastavku, detaljno obrazloženje studije, koja je vijećnicima 
dostavljena u CD formatu podnio je njen izrañivač gosp. Sreten Mihovilović. U raspravi svi 
su vijećnici podržali inicijativu, a vijećnica Smiljana Mihovilović je kazala kako smatra da će 
jedan dio mještana podržati inicijativu ali nedovoljno razvijena infrastruktura na području 
Općine govori da smo možda požurili s postupkom. U svakom slučaju SDP će podržati ovaj 
projekt. Po zaključenju rasprave jednoglasno se donosi 
 

O D L U K A 
 

1. Pokreće se postupak za promjenu statusa Općine Klis u status Grada Klis; 
2. Upućuje se prijedlog-inicijativa skupštini Splitsko-dalmatinske županije na očitovanje 
– dodjelu pozitivnog mišljenja. 

 
Ad.3. 
Obrazloženje prijedloga Odluke podnio je predsjednik radne grupe koja je radila na izradi 
ovog dokumenta Ante Ćaleta. Posebno je istaknuo kako je isti  pripremljen temeljem novog 
Zakona, a svi prijedlozi su jednoglasno prihvaćeni na ovoj radnoj grupi. Vijećnica Smiljana 
Mihovilović zahvalila je svima koji su podržali ovu inicijativu SDP- a te očekuje da će se 
Savjet nestranački baviti problemima mladih. Po zaključenju rasprave jednoglasno se donosi  
 

O D L U K A 
 

o osnivanju Savjeta mladih na području Općine Klis 
i  

imenovanje Povjerenstva za provoñenje postupka odabira članova Savjeta 
iz reda članova Općinskog vijeća 

 
U Povjerenstvo se imenuju: 
 
1. Smiljana Mihovilović, – za predsjednika; 
2. Igor Vrvilo,  - za člana; 
3. Maja Zelić,  - za člana; 
4. Tomislav Delić,  - za člana i 
5. Josip Didović,  - za člana. 
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Ad.4. 
Po uvodnom izvješću Milana Kurtovića te rasprave u kojoj su sudjelovali svi članovi 
Općinskog vijeća jednoglasno se donosi 
 

O D L U K A 
 

o prihvaćanju Plana zaštite i spašavanja 
i Plana civilne zaštite na području Općine Klis 

 
 

Ad.5., Ad.6., Ad.7., Ad.8. i Ad.9. 
Na prijedlog predsjednika Općinskog vijeća jednoglasno je zaključeno, da se zbog meñusobne 
povezanosti (sadržajne) povede istovremena rasprava dok će se odlučivati zasebno o svakoj 
točci dnevnog reda.  
Uvodno izvješće podnijeli su Općinski načelnik koji je istaknuo kako je dužnost preuzeo 06. 
lipnja 2013. godine i gña Ksenija Glavina koja je navela da je ovaj dokument pripremljen 
sukladno odredbama Zakona i Pravilnika koji ureñuju proračunsko poslovanje. Zlatko Rožić 
je podnio obrazloženje prijedloga izvješća o izvršenim programima gradnje i održavanja na 
području Općine u prošloj godini. 
Po zaključenju rasprave u kojoj su sudjelovali svi članovi Općinskog vijeća donose se 
 
jednoglasno  
 

O D L U K A 
 

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje 
komunalne infrastrukture u Općini Klis za 2013. godinu; 

 
jednoglasno 
 

O D L U K A 
 

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja 
komunalne infrastrukture u Općini Klis za 2013. godinu; 

 
 
većinom glasova (7 za i 3 suzdržana) 
 

O D L U K A 
 

o prihvaćanju Prijedloga Godišnjeg izvještaja 
o izvršenju Proračuna Općine Klis za 2013. godinu; 

 
 
jednoglasno 
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O D L U K A 
 

o raspodjeli rezultata poslovanja za 2013. godinu; 
 

 
većinom glasova (7 za i 3 suzdržana) 
 

IZVJEŠĆE OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE KLIS 
O RADU ZA RAZDOBLJE srpanj – prosinac 2013. godine 

 
 
 

Ad.10. 
Nakon uvodnog izvješća Jakova Vetme i Milana Kurtovića te rasprave u kojoj su sudjelovali 
svi članovi Općinskog vijeća jednoglasno se donosi 
 

O D L U K A 
 

o prihvaćanju prijedloga Ugovora poduzeća „PROMET“ d.o.o. Split, Hercegovačka 20 o 
prijevozu učenika, studenata, nezaposlenih i umirovljenika  

sa područja Općine Klis za razdoblje od 01.siječnja 2014.g. do 31.prosinca 2014. godine. 
 

Ovlašćuje se Općinski načelnik da potpiše gore navedeni Ugovor. 
 
Ad.11. 
Obrazloženje prijedloga Odluke 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 prijevozu putnika u javnom cestovnom prometu 
 

Ad.12. 
Uvodno izvješće podnijeli su Josip Didović i Zlatko Rožić, a nakon rasprave u kojoj su 
sudjelovali svi članovi Općinskog vijeća jednoglasno se donosi 
 

O D L U K A 
 

o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti 
održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Klis za jednogodišnje razdoblje 

 
Prihvaćena je ponuda ponuditelja  PRVI TREPTAČ, Hercegovačka 133 iz Splita sa cijenom 
od 680.108,75 kn + PDV  
 
Ad.13. 
Po uvodnom izvješću Josipa Didovića i Zlatka Rožića i rasprave u kojoj su sudjelovali svi 
članovi Općinskog vijeća  jednoglasno se donosi 
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O D L U K A 
 

o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti  
održavanja javne rasvjete na području Općine Klis za jednogodišnje razdoblje 

 
Prihvaćena je ponuda ponuditelja ACORUS, Grlo 3 iz Klisa sa cijenom od 298.000,00 + PDV 
 
Ad.14. 
Nakon uvodnog izvješća Josipa Didovića i Milana Kurtovića  te rasprave u kojoj su 
sudjelovali svi članovi Općinskog vijeća jednoglasno se donosi 
 

O D L U K A 
 

o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti  
deratizacije i dezinsekcije na području Općine Klis za jednogodišnje razdoblje 

 
Prihvaćena je ponuda ponuditelja MINELA, Lovretska 23 iz Splita sa cijenom od 194.000,00 
kn + PDV 
 
 
Ad.15. 
Uvodno izvješće podnijeli su Josip Didović i Zlatko Rožić te rasprave u kojoj su sudjelovali 
svi članovi Općinskog vijeća jednoglasno se donosi 
 

O D L U K A 
 

o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti  
održavanja groblja na području Općine Klis za jednogodišnje razdoblje 

 
Prihvaćena je ponuda ponuditelja CVJETKO, Put Dragovoda 21 iz Splita sa cijenom od  
158.590,00 kn +PDV. 

 
Ad.16. 
Izvješće o provedenom natječajnom postupku podnio je Josip Didović. Istaknuo je kako 
članovi povjerenstva nisu zadovoljni kvalitetom pristiglih rješenja. Vijećnik Ivica Tešija je 
iznio stav kako u budući grb i zastavu Općine treba biti ugrañena Tvrñava Klis i hrvatska 
zastava. Zaključeno je da se sva prispjela rješenja dostave Hrvatskom državnom arhivu radi 
konzultacija.  
 
Ad.17. 
Po uvodnom izvješću Milana Kurtovića te rasprave u kojoj su sudjelovali svi članovi 
Općinskog vijeća jednoglasno se donosi  
 

O D L U K A 
 

o postojanju pravnog interesa za kupnju nekretnine označene kao 
čest.zem. 3278/4 K.O. Klis, površine 119 m2 koja se nalazi u vlasništvu Joze Gizdić 

u svrhu zadovoljavanja javnih potreba mještana 
 na području Vijeća mjesnog odbora Klis-Donja Rupotina  
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i to okretišta u naselju Gizdići 
 

Pokreće se postupak kupnje i to izvršenjem procjene prometne vrijednosti opisane nekretnine. 
Ad.18. 
Nakon uvodnog izvješća Općinskog načelnika i rasprave u kojoj su sudjelovali svi članovi  
vijeća jednoglasno se donosi 
 

O D L U K A 
 

o kupnji rabljenog osobnog vozila za službene potrebe u vlasništvu Općine Klis. 
 

Oglas će se objaviti na oglasnoj ploči Općine Klis.  
 
Ad.19. 
Po uvodnom izvješću Milana Kurtovića i rasprave u kojoj su sudjelovali svi članovi  vijeća  
jednoglasno se donosi 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom ponude Ivan Pleština iz Klisa 
za kupnju kulturnog dobra 

 
Općinsko vijeće Općine Klis ne prihvaća ponudu Ivan Pleština iz Klisa, Gašpina mlinica 52 za 
kupnju kulturnog dobra zbog ostvarivanja prava prvokupa i to nekretnine označene kao 
čest.zgr. 746/1 K.O. Klis što u naravi predstavlja stojnu kuću sa kuhinjom, skalama i 
dvorištem površine 72m2 
 

i 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom ponude Stipe Pleština pok. Ivana iz Klisa 
za kupnju kulturnog dobra 

 
Općinsko vijeće Općine Klis ne prihvaća ponudu Stipe Pleština, pok.Ivana iz Klisa, Ivana 
Pavla II  24 za  kupnju kulturnog dobra zbog ostvarivanja prava prvokupa i to nekretnine 
označene kao  čest.zgr. 106/1 K.O. Klis što u naravi predstavlja kuću. 
 
 
Predsjednik vijeća konstatira da je dnevni red iscrpljen te sjednicu zaključuje u 12,40 sati. 
 
 
 
 
ZAPISNIK SASTAVIO:                                  PREDSJEDNIK 

                                                                 OPĆINSKOG VIJEĆA 
  

         Milan Kurtović                                                                          Josip Didović 


