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 Z A P I S N I K 
 

 

 s 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Klis održane dana 10. studenog 2017. godine u 

vijećnici Općine Klis s početkom u 16,00 sati. 

 

NAZOČNI ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA:  

Josip Didović, Smiljana Mihovilović, Maja Zelić, Igor Vrvilo, Renata Karaman, Tina Jurić, 

Kažimir Radić, Ivica Bralić, Ivan Kalinić, Dejan Glavina, Ante Radoš i Ante Rizvan. 

 

ODSUTNI: Ivan Baturina (opravdao izostanak) i Kažimir Radić. 

 

Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća Josip Didović.     

 

Sjednici je nazočna većina članova Općinskog vijeća te se može pravovaljano raspravljati i 

odlučivati.  

 

Minutom šutnje odaje se počast svim umrlim braniteljima. 

 

Predsjedatelj je izvijestio kako je došlo do izmjena u prismeno predloženom i dostavljenom 

dnevnom redu  (na inicijativu vijećnika i općinskog načelnika zbog obveza).  

 

Nakon toga predsjedatelj predlaže usvajanje slijedećeg  

 

D N E V N O G    R E D A 

 

      -  Verifikacija zapisnika sa  2. , 3. i 4. sjednice Općinskog vijeća. 

 

1. Vijećnička pitanja i odgovori; 

2. Prihvaćanje prijedloga Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana  

uređenja općine Klis; 

3. Prihvaćanje prijedloga Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana 

uređenja gospodarske zone Kurtovići – sjever (UPU 29); 

4. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Klis za razdoblje od 01. siječnja 

2017. do 30. lipnja 2017. godine; 

5. Izvješće o radu općinskog načelnika općine Klis za razdoblje od 01.siječnja 2017. do 

30. lipnja 2017. godine; 

6. Prihvaćanje prijedloga Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za održavanje 

nerazvrstanih cesta općine Klis za jednogodišnje razdoblje. 

7. Prihvaćanje prijedloga Odluke o pokretanju postupka prodaje dijela nekretnine 

označelne kao čest. zem. 3787/17 K.O. Klis i to prema skici izrađenoj od strane  tvrtke 

“GIRUS” d.o.o. iz Splita: lik A površine 704 m2, lik B 701 m2 i lik C površine 2000 

m2 i nekretnine označene kao čest.zem. 3787/18, površine 609 m2.  

 

8. Prihvaćanje prijedloga Izmjena i dopuna Registra nerazvrstanih cesta na području 

općine Klis; 

9. Prihvaćanje prijedloga Rješenja o određivanju imena ulica na području općine Klis 

(primorski dio) – Izmjene i dopune br. 7; 
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10. Prihvaćanje prijedloga Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za opskrbu 

električnom energijom za potrebe javne rasvjete na području općine Klis za 

jednogodišnje razdoblje; 

11. Izvješće o radu za 2016. godinu dobrovoljnih vatrogasnih društava DVD Klis i DVD 

Zagora Vučevica; 

12. Prihvaćanje prijedloga Odluke o uvjetima opskrbe pitkom vodom stanovništva sa 

područja općine Klis; 

13. Prihvaćanje prijedloga Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu 

držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu 

držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama; 

14. Prihvaćanje Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu držanja 

domaćih životinja; 

15. Prihvaćanje Odluke o prihvatljivosti projekta sufinanciranja nabavke udžbenika 

polaznicima osnovne škole; 

16. Prihvaćanje Odluke o dodjeli suglasnosti na Statut Narodne knjižnice i čitaonice u 

Klisu. 

 

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

 

Većinom glasova verificiraju se zapisnici:  

a) sa 2. sjednice općinskog vijeća (10 za i 1 suzdržan); 

b) sa 3. sjednice općinskog vijeća ( 10 za i 1 suzdržan); 

c) sa 4. sjednice općinskog vijeća (10 za i 1 suzdržan). 

 

Ad.1. 

Uvodno je predsjednik općinskog vijeća dostavio pisane odgovore na upite vijećnika Smiljane 

Mihovilović, Kažimir Radić i Ante Rizvan.  

Vijećnica Smiljana Mihovilović je kazala kako nije zadovoljna odgovorom na svoj upit. 

Načelnik je dodatno pojasnio kako svaki od vijećnika za radnog vremena i uz prethodni 

dogovor može izvršiti uvid u dokumentaciju koju službeno vodi ova općina. U nastavku, 

vijećnica je postavila upit, a koji se odnosi na ranije podneseni zahtjev za postavljanje ležećih 

policajaca na završenoj prometnici Belimovača – Megdan. Također, upitala je kada će se 

izvršiti uređenje novog dijela groblja i da li općina ima duga prema izvoditeljima radova. 

Općinski načelnik je odgovorio kako nije uvjeren da većina mještana traži vraćanje „ležećih 

policajaca“ te dodao kako će se zatražiti izrada prometnog rješenja za zaštitu pješaka. U 

nastavku, načelnik je kazao kako je istina da postoji dio duga prema izvoditeljima radova na 

groblju a da sve nezavršene djelove na groblju treba staviti u funkciju mrtvačnice. Vijećnik 

Ante Rizvan je postavio upit: „koliki je prihod s naslova koncesijske naknade zadnjih 12 

mjeseci za kamenolom u Klis-Kosi“. Drugi upit ovog vijećnika je glasio da li općina ima 

izrađen plan za namirenje proračunskog manjka. Općinski načelnik je odgovorio da smo 

promjenom zakona izgubili značajan dio prihoda, a u ovom kontekstu treba spomenuti i 

nenaplaćena potraživanja. 

 

Ad.2. 

Obrazloženje prijedloga odluke podnijeli su općinski načelnik i Zlatko Rožić. Nakon rasprave 

u kojoj su sudjelovali svi nazočni članovi općinskog vijeća jednoglasno se prihvaća 
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O D L U K A 

 

o usvajanju Izmjena i dopuna Prostornog plana 

uređenja općine Klis 

 

 

Ad.3. 

Sa sadržajem prijedloga Izmjena i dopuna UPU br. 29 izvijestili su općinski načelnik i Zlatko 

Rožić. Po zaključenju rasprave većinom glasova (10 za i 1 suzdržan) se prihvaća 

 

O D L U K A 

 

o usvajanju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 

gospodarske zone Kurtovići – sjever (UPU 29) 

 

 

Ad.4. i  Ad.5. 

Zbog međusobne povezanosti ove dvije točke dnevnog reda jednoglasno je prihvaćen 

prijedlog predsjednika vijeća da se o njima povede istodobna rasprava. U svom izvješću 

Ksenija Glavina je istaknula kako ova obveza proistječe iz zakona. Napomenula je kako su 

prihodi u promatranom razdoblju u odnosu na prošlu godinu bili veći. Završeni su određeni 

kapitalni projekti, a početkom godine su pristigle i određene okončane situacije.  

Vijećnica Smiljana Mihovilović tražila je pojašnjenje prihoda s naslova ulaznica za tvrđavu te 

od prodaje nefinancijske imovine. Gđa. Glavina je iznijela podatke vezano za ulaznice, a 

napomenula je kako je zemljište tvrtki Acorus prodano u 8 mjesecu 2017., dakle u drugom 

polugodištu. Ponovno je napomenula kako nisu dostavljeni programi financiranja javnih 

potreba, te je zatražila pojašnjenje na izdatke za intelektualne usluge, te upitala koliko se 

racionalno gospodari sredstvima u Komunalnom poduzeću odnosno Poduzetničkom 

inkubatoru.  

Na ove zahtjeve odgovorio je općinski načelnik. U svojoj raspravi vijećnik Ante Rizvan je 

zatražio da se iznesu podaci o strukturi duga ove jedinice lokalne samouprave. Gđa. Glavina 

je izvijestila da se radi o potraživanjima dobavljača odnosno izvoditeljima radova. 

Po zaključenju rasprave se prihvaća 

 

Ad.4. većinom glasova (9 za i 2 suzdržana)  

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Klis  

za razdoblje od 01. siječnja 2017. do 30. lipnja 2017. godine 

 

Ad.5. većinom glasova (10 za i 1 suzdržan) 

Izvješće o radu općinskog načelnika općine Klis 

za razdoblje od 01. siječnja 2017. do 30. lipnja 2017. godine 

 

Ad.6. 

Nakon uvodnog izvješća Zlatka Rožića jednoglasno se prihvaća 

 

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja  

za održavanje nerazvrstanih cesta općine Klis za jednogodišnje razdoblje 
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Ad.7. 

Obrazloženje prijedloga Odluke podnio je općinski načelnik, a nakon rasprave u kojoj su 

sudjelovali svi prisutni članovi ovog vijeća većinom glasova (8 za i 3 suzdržana) se donosi 

 

O D L U K A 

 

I    Pokreće se  postupak prodaje dijela nekretnine označelne kao čest. zem. 3787/17 K.O. Klis 

i to prema skici izrađenoj od strane  tvrtke “GIRUS” d.o.o. iz Splita: lik A površine 704 m2, 

lik B 701 m2 i lik C površine 2000 m2 i nekretnine označene kao čest.zem. 3787/18 K.O. 

Klis, površine 609 m2.  

 

II    Od ovlaštene nadležne pravne odnosno fizičke osobe ili obrta zatražit će se procjena 

prometne  vrijednosti gore navedenih nekretnina. 

 

III  Ovlašćuje se nadležno Povjerenstvo ovog vijeća da raspiše javni natječaj za prodaju 

nekretnina iz točke I. ove Odluke. 

 

Ad.8. 

Izvješće je podnio Zlatko Rožić a po zaključenju rasprave jednoglasno se donosi 

 

O D L U K A 

 

o Izmjenama i dopunama Registra nerazvrstanih cesta 

 na području općine Klis 

 

 

Ad.9. 

Nakon obrazloženja prijedloga Rješenja od strane Zlatka Rožića jednoglasno se donosi 

 

 

R J E Š E N J E 

 

o određivanju imena ulica na području općine Klis 

(primorski dio) – Izmjene i dopune br. 7 

 

 

Ad.10. 

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

 

O D L U K A 

 

    o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za opskrbu električnom energijom 

za potrebe javne rasvjete na području općine Klis za jednogodišnje razdoblje 

 

Ad.11. 

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

jednoglasno primljena na znanje, a zaključeno je da se održi tematska sjednica za koju će se 

zatražiti detaljna izvješća o financijskom poslovanju uz poziv predsjednicima društva 

odnosno skupštine za prisustvo na sjednici.  
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Ad.12. 

Nakon uvodnog izvješća Milana Kurtovića jednoglasno se donosi  

 

O D L U K U 
 

o uvjetima opskrbe pitkom vodom stanovništva  

sa područja općine Klis  

 

I. Općina Klis ovom Odlukom utvrđuje uvjete opskrbe odnosno način sufinanciranja 

pitke 

vode za stanovništvo sa prebivalištem na području ove jedinice lokalne samouprave, a    

gdje ne postoji izgrađen vodoopskrbni sustav i to : 

 

1. Do dva člana kućanstva utvrđuje se pravo na sufinanciranje 12 cisterni godišnje; 

2. Do četiri člana kućanstva utvrđuje se pravo na sufinanciranje 18 cisterni godišnje; 

3. Preko četiri člana kućanstva utvrđuje se pravo na sufinanciranje 24 cisterne godišnje. 

 

II. Sufinanciranje svih kategorija iz prethodne točke vršit će se na način da će korisnici 

      plaćati 100 kuna po cisterni, a općina Klis 150,00 kn. 

 

III. Sve ostale kategorije korisnika za prijevoz jedne cisterne pitkom vodom dužne su 

platiti iznos od 400,00 kuna nadležnom DVD-u . 

 

 

Ad.13. 

Članovi općinskog vijeća upoznati su sa primjedbama Ureda državne uprave u splitsko-

dalmatinskoj županiji na ranije donesenu Odluku. Prijedlogom ove Odluke vrši se usklađenje 

sa zakonom. Nakon obrazloženja Milana Kurtovića jednoglasno se donosi 

 

O D L U K A 

 

o Izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, 

načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa 

te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama 

 

 

Ad.14. 

Nakon obrazloženja prijedloga odluke od strane Milana Kurtovića  jednoglasno se donosi 

 

O D L U K A 

 

 o Izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu držanja domaćih životinja 

 

Također jednoglasno je zaključeno da komunalni redar Jedinstvenog upravnog odjela podnese 

pisano izvješće o svom radu za 2016. godinu i pisano očitovanje koje su radnje poduzete u 

vezi držanja domaćih životinja posebno svinja. 
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Ad.15. 

Sa projektom splitsko-dalmatinske županije kojim se namjerava financirati odnosno 

sufinancirati nabavka školskih udžbenika polaznicima osnovnih škola izvijestili su Josip 

Didović i Milan Kurtović. Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali svi prisutni članovi ovog 

vijeća projekt je jednoglasno podržan.  

 

Ad.16. 

U uvodnom izvješću Milan Kurtović je izvijestio sa zakonskom regulativom koja se odnosi na 

prihvaćanje Statuta Narodnih knjižnica i čitaonica. To uključuje prethodnu suglasnost 

predstavničkih tijela. Pisani prijedlog Statuta je dostavljen članovima općinskog vijeća te na 

isti nisu iznesene primjedbe. Po zaključenju rasprave jednoglasno se donosi 

 

O D L U K A 

 

o dodjeli suglasnosti na Statut Narodne knjižnice i čitaonice u Klisu 

 

 

 

 

Predsjedatelj sjednicu zaključuje u 17,50 sati. 

 

 

KLASA: 021-05/17-01/01 

URBR: 2180/03-01/17- 

KLIS, 10. studenog 2017. 

 

 

 

 

 

ZAPISNIK SASTAVIO                                                             PREDSJEDNIK  

                                                                                                OPĆINSKOG VIJEĆA  

 

___________________                                                          _____________________ 

     Milan Kurtović                                                                           Josip Didović 

 


