
SLUŽBENI VJESNIK OPĆINE KLISPonedjeljak, 18. lipnja 2012. Strana 67 - Broj 4

KLIS, 18. lipnja 2012. godine BROJ  4

SLUŽBENI VJESNIK
OPĆINE KLIS

Na temelju članaka 83. stavak 2. Pravilnika o 
proračunskom računovodstvu i računskom planu 
(“Narodne novine”, broj 27/05 i 114/10) i članka 
31. Statuta Općine Klis (“Službeni vjesnik Općine 
Klis”, broj 3/09), Općinsko vijeće Općine Klis na 
4. sjednici održanoj dana 15. lipnja 2012. godine, 
donosi

O D L U K U
o raspodjeli rezultata iz 2011. godine

I.

Stanja utvrđena na računima višak/manjak 
prihoda na dan 31. prosinca 2011. godine su sli-
jedeća:

92211 višak prihoda poslovanja ... 247.532,51 kn;

92222 manjak prihoda od
 nefinancijske imovine ........... 59.895,45 kn;

II.

Nakon prebijanja manjka prihoda od nefina-
ncijske imovine, s viškom prihoda poslovanja iznos 
od 187.637,06 kn utrošit će se za nabavu nefina-
ncijske imovine u 2012. godini.

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u “Službenom vjesniku Općine Klis”.
Klasa: 021-05/12-01/01
Urbroj: 2180/03-01/12-356
Klis, 15. lipnja 2012. godine P r e d s j e d n i k

OPĆINSKOG VIJEĆA
Ante Rizvan, v.r.

Na temelju članka 9. Zakona o naseljima 
(“Narodne novine”, broj 54/98) i članka 31. Statuta 
Općine Klis (“Službeni vjesnik Općine Klis”, broj 
03/09), a na prijedlog Općinskog načelnika, Općin-
sko vijeće Općine Klis na 4. sjednici, održanoj 15. 
lipnja 2012. godine, donosi

R J E Š E N J E
o određivanju imena ulica na području 

općine Klis (zagorski dio) – izmjene i dopune

Članak 1.

Rješenje Općinskog vijeća Općine Klis, Klasa: 
021-05/10-01/01, Urbroj: 2180/0-01/10-65 od 19. 
veljače 2010. godine o određivanju ulica na podru-
čju općine Klis (zagorski dio), Rješenje Općinskog 
vijeća Općine Klis, Klasa: 021-05/10-01/01, Urbroj: 
2180/0-01/10-412 od 18. svibnja 2010. godine o 
određivanju ulica na području općine Klis (zagor-
ski dio) - izmjene i dopune za naselje Korušce i 
dopuna za naselje Konjsko i Rješenje Općinskog 
vijeća Općine Klis, Klasa: 021-05/10-01/01, Urbroj: 
2180/0-01/10-517 od 09. lipnja 2010. godine o 
određivanju ulica na području općine Klis (zagorski 
dio), mijenjaju se i dopunjuju kako slijedi:

1. Naselje Brštanovo dopunjuje se:

2. Naselje Prugovo mijenja se:

Naziv ulice “Podgredina“ pod br. 12 na gra-
fičkom prikazu, mijenja se u ulicu pod nazivom 
“Podgradina”.

Članak 2.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u “Službenom vjesniku Općine Klis”.
Klasa: 021-05/12-01/01
Urbroj: 2180/01-01/12-356
Klis, 15. lipnja 2012. godine P r e d s j e d n i k

OPĆINSKOG VIJEĆA
Ante Rizvan, v.r.
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Na temelju članka 10., stavka 1. Zakona o 
plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samo-
upravi (“Narodne novine”, broj 28/10), Općinsko 
vijeće Općine Klis na prijedlog Općinskog načel-
nika, na 4. sjednici održanoj dana 15. lipnja 2012. 
godine, donosi

O D L U K U
o koeficijentima za obračun plaće 

službenika i namještenika

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se koeficijenti za 
obračun plaće službenika i namještenika u Jedin-
stvenom upravnom odjelu Općine Klis.

Članak 2.

Koeficijenti iz članka 1. ove Odluke iznose:

Z A K L J UČA K
o dodjeli suglasnosti na izvršeno imenovanje

1. Općinsko vijeće Općine Klis dodjeljuje su-
glasnost na izvršeno imenovanje Davora Mikasa za 
ravnatelja dječjeg vrtića “Cvrčak” Solin.

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku 
Općine Klis”.
Klasa: 021-05/12-01/01
Urbroj: 2180/03-01/12-356
Klis, 15. lipnja 2012. godine

P r e d s j e d n i k
OPĆINSKOG VIJEĆA

Ante Rizvan, v.r.

Na temelju članka 44 Statuta Općine Klis 
(“Službeni vjesnik Općine Klis”, broj 3/09), Općin-
sko vijeće Općine Klis na 3. sjednici održanoj dana 
26. travnja 2012. godine, donijelo je

O D L U K U
o osnivanju i imenovanju članova Odbora
za proračun i financije Općinskog vijeća 

Općine Klis

U Odbor se imenuju:

1. Ante Rizvan,

2. Smiljana Mihovilović,

3. Ivica Vetma,

4. Josip Žura,

5. Josip Didović.

Zadaće i djelokrug rada Odbora su:

– redovito izvještava Vijeće o izvršenju Proračuna 
u prihodovnom i rashodovnom dijelu, a temeljem 
podataka dobivenih od Jedinstvenog upravnog 
odjela Općine,

– prati i razmatra tijek rada na izradi nacrta i 
prijedloga Proračuna Općine, kao i izvješća o 
izvršenju proračuna,

– obavlja uvid u ostvarenje prihoda i rashoda Opći-
ne, prati provođenje Zakona i drugih propisa te 
akata Vijeća u području Proračuna,

– prati i razmatra pitanja korištenja proračunskih 
sredstava od strane korisnika tih sredstava, 

– ukazuje na pojave negospodarskog i neracional-
nog upravljanja javnim sredstvima i na zloupora-
be u njihovom korištenju na području Općine,

– priprema prijedloge odluka koje Općinsko vijeće 
donosi, a koje se odnose na Proračun Općine 

Radno mjesto Koeficijent

1. Pročelnik Jedinstvenog upravnog 
 odjela – Općinski tajnik 3,75

2. Viši savjetnik za financijsko-
 -računovodstvene poslove 3,25

3. Viši savjetnik za komunalne, 
 gospodarstvene i javne potrebe 3,25

4. Administrativni tajnik 2,25

5. Referent – komunalni redar 2,25

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje 
važiti Odluka o uređivanju plaća dužnosnika i dje-
latnika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 
Klis (“Službeni vjesnik Općine Klis“, broj 1/11).

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon 
objave u “Službenom vjesniku Općine Klis”.
Klasa: 021-05/12-01/01
Urbroj: 2180/01-01/12-356
Klis, 15. lipnja 2012. godine

P r e d s j e d n i k
OPĆINSKOG VIJEĆA

Ante Rizvan, v.r.

Na temelju članaka 31. Statuta Općine Klis 
(“Službeni vjesnik Općine Klis”, broj 3/09), Općin-
sko vijeće Općine Klis na 4. sjednici održanoj dana 
15. lipnja 2012. godine, donosi
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Klis, (usvajanje prijedloga rebalansa, usvajanje 
prijedloga Proračuna i izvješća od Općinskog 
načelnika),

– priprema prijedloge proračunskih stavki za uvr-
štenje u prijedlog Proračuna, a temeljem zahtjeva 
od strane ostalih vijećnika, Vijeća mjesnih odbo-
ra i ostalih proračunskih korisnika (prijedloge 
dostavlja Općinskome načelniku),

– zalaže se za princip da proračunske stavke što je 
moguće preciznije određuju namjenu predviđenih 
planskih sredstava iz Proračuna,

– vrši i druge poslove koji su u vezi sa Proraču-
nom, po odlukama i zaključcima Vijeća.

Klasa: 021-05/12-01/01
Urbroj: 2180/03-01/12-236
Klis, 26. travnja 2012. godine

P r e d s j e d n i k
OPĆINSKOG VIJEĆA

Ante Rizvan, v.r.
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IZDAVAČ: Općina Klis – Glavni i odgovorni urednik Milan Kurtović, tajnik Općine Klis – uređuje Upravni odjel
Općine Klis, tel./fax.: 021/240-292 – Izlazi po potrebi – Godišnja predplata 36,00 kn, Cijena jednog 

primjerka 3,00 kn – Žiro račun Općine Klis 2330003-1819200007, kod Splitske banke d.d., s naznakom za 
“Službeni vjesnik”
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Stranica


