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 Z A P I S N I K 
 
 

 sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Klis održane dana 06. kolovoza 2013. godine u 
vijećnici Općine Klis s početkom u 17,30 sati. 
 
NAZOČNI ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA:  
Josip Didović, Igor Vrvilo, Maja Zelić, Ante Varvodić, Ivan Baturina, Ante Kovač, Smiljana 
Mihovilović, Ivica Vetma, Alen Radić, Ivica Listeš, Tomislav Delić i Ivan Kalinić.  
 
ODSUTNI: Ante Rizvan. 
 
OD OSTALIH: Općinski načelnik Jakov Vetma, Zlatko Rožić i Ksenija Glavina. 
 
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.  
Na predloženi, dostavljeni pisani dnevni red predsjednik općinskog vijeća predložio je dopunu 
s točkom 16  „Mišljenje općinskog vijeća na Nacrt prijedloga izm jena i dopuna PPU 
Splitsko-dalmatinske županije“ i točkom 17  „Razrješenje i imenovanje članova Savjeta za 
prostorno ureñenje Općine Klis“. Prijedlozi su jednoglasno prihvaćeni  te  predsjedatelj 
predlaže usvajanje sljedećeg  
 

D N E V N O G   R E D A 
 

      -  Verifikacija zapisnika sa 1. (konstituirajuće) sjednice Općinskog vijeća 
 

1. Vijećnička pitanja i odgovori, 
2. Prihvaćanje  Prijedloga Izmjena i dopuna Statuta Općine Klis (“Službeni vjesnik 

Općine Klis br. 2/13”) prema uputama Ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj 
županiji, 

3. Prihvaćanje Prijedloga Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana ureñenja 
Općine Klis, 

4. Prihvaćanje Prijedloga Izvješća o izvršenju Programa gradnje komunalne 
infrastrukture u Općini Klis za 2012. godinu, 

5. Prihvaćanje Prijedloga Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne 
infrastrukture u Općini Klis za 2012. godinu, 

6. Prihvaćanje Prijedloga Izvješća o izvršenju Plana gradnje komunalnih vodnih 
grañevina u Općini Klis za 2012. godinu, 

7. Prihvaćanje Prijedloga Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Klis za 2012. godinu, 
8. Prihvaćanje prijedloga Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2012. godinu, 
9. Prihvaćanje Prijedloga Odluke o dodjeli Nagrade Općine Klis Kulturno glazbenom 

društvu “Mosor” iz Klis-Kose, 
10. Prihvaćanje Prijedloga Odluke o dodjeli Nagrade Općine Klis mjesnom župniku župe 

sv. Ante Prugovo fra Miroslavu Modriću, 
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11. Prihvaćanje Prijedloga Rješenja o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine 
Klis, 

12. Prihvaćanje Prijedloga Odluke o utvrñivanju visine cijene grobnica i postupku prodaje 
na mjesnom groblju sv. Kate u Klisu, 

13. Prihvaćnje Prijedloga Rješenja o imenovanju Odbora za provoñenje postupka izrade 
grba i zastave Općine Klis, 

14. Prihvaćanje Prijedloga Rješenja o imenovanju Odbora za sport na području Općine 
Klis, 

15. Prihvaćanje Prijedloga Rješenja o imenovanju radne grupe za stipendiranje učenika i 
studenata na području Općine Klis, 

      16. Mišljenje općinskog vijeća na Nacrt prijedloga izm jena i dopuna PPU Splitsko-
 dalmatinske županije, 
      17. Razrješenje i imenovanje članova Savjeta za prostorno ureñenje Općine Klis. 
 
Dnevni red se jednoglasno prihvaća te se pristupa raspravljanu i odlučivanju po istom. 
 
Tijekom verifikacije zapisnika sa 1. sjednice općinskog vijeća vijećnica Smiljana Mihovilović 
je upitala zašto se ne vrši tonsko snimanje sjednica s obzirom da je kupljen ureñaj. 
Predsjednik općinskog vijeća je kazao kako nabavljeni ureñaj ne osigurava snimanje 
kvalitetnog i razgovjetnog zvuka. Nakon toga jednoglasno se verificira zapisnik sa 1. 
(konstituirajuće) sjednice općinskog vijeća. 
 
Ad.1. 
 
Tijekom vijećničkih upita  vijećnik Alen Radić se interesirao na zakonitost rada kamenoloma 
u Klis-Kosi s obzirom da postoje informacije kako je isti trebao biti zatvoren i stavljen van 
eksploatacije. Isti vijećnik je upitao kada će se s poduzećem Čistoća regulirati plaćanje ove 
usluge od strane grañana s obzirom da jedan dio općine participira ova jedinica lokalne 
samouprave. Općinski načelnik je odgovorio da mu treba vremena kako bi odgovorio na ove 
upite. U svakom slučaju ostvareni su kontakti s nadležnima u obje situacije te se očekuju 
razgovori. Vijećnica Smiljana Mihovilović je upitala da li je istina da poduzeće Lavčević vrši 
deponiranje u kamenolomu koje koristi poduzeće Pomgrad te što se nasipa u kamenolomu uz 
tvornicu Majdan. Takoñer, vijećnica je podsjetila na rad asfaltne baze u krugu bivšeg 
poduzeća Voljak neposredno uz izvorište rijeke Jadro. Predsjednik općinskog vijeća je kazao 
kako će najvjerojatnije jedna sjednica ovog vijeća biti održana na temu rada kamenoloma na 
području općine. Postoje li saznanja da će se uskoro riješiti kanal oborinske odvodnje uz 
sjeverni rub prometnice Belimovača-Megdan? – upitala je vijećnica Mihovilović. Općinski 
načelnik je odgovorio da je u kontaktu sa Županijskim cestama ali da će realizacija ovog posla 
ovisiti o financijskim mogućnostima ŽC-a. Vijećnika Ivicu Listeša je interesiralo je li  
provedena deratizacija muha na području općine  te koji su radovi u tijeku na objektu 
(igralištu) koje koristi NK Uskok. Načelnik Jakov Vetma je odgovorio da je poduzeće CIAN 
dobilo natječaj za posao provoñenja deratizacije i dezinskecije na području općine, a da će 
tretman uništavanja muha biti proveden kroz osmi mjesec. Na nogometnom igralištu koje 
koristi NK Uskok izvode se radovi na postavljanju sustava za automatsko zalijevanje igrališta.  
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Ad.2. 
  
Uvodno obrazloženje koje se odnosi na sadržaj uputa Ureda državne uprave podnio je Milan 
Kurtović. Povodom ovih uputa za otklanjanje nedostataka sastala se Komisija za Statut i 
Poslovnik. Komisija je jednoglasno utvrdila prijedlog  
 

STATUTARNE ODLUKE  
 

o izmjenama i dopunama Statuta Općine Klis 
 
Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali svi članovi općinskog vijeća prijedlog ove Statutarne 
odluke je jednoglasno prihvaćen. 

 
Ad.3.  
 
Obrazloženje prijedloga Odluke podnio je Zlatko Rožić. Vijećnik Alen Radić je kazao kako 
temeljito treba uskladiti planove prostornog ureñenja na relaciji Općina Klis i Splitsko-
dalamatinska županija. Pri tom je podsjetio na slučaj ishoñenja lokacijske dozvole za vjetro 
park Ogorje u dijelu koji se odnosi na prolazak električnih kabela kroz naselje Prugovo kada ti 
planovi nisu bili usklañeni.  
Na upit vijećnika Ante Varvodića,  Zlatko Rožić je kazao kako je raniji saziv Vijeća MO 
Prugovo sudjelovao u javnom uvidu i raspravi pri donošenju izmjena i dopuna prostornog 
plana ureñenja općine Klis.  
Vijećnica Smiljana Mihovilović je još jednom podsjetila da se pri donošenju ovih izmjena 
dobro definira način sanacije svih eksploatiranih tupinoloma. Po zaključenju rasprave 
jednoglasno se donosi  
 

O D L U K A 
 

o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana 
ureñenja Općine Klis 

 
 

Ad.4. Ad.5. Ad.6. Ad.7. AD.8. 
 
Zbog meñusobne povezanosti navedenih točaka jednoglasno je zaključeno, na prijedlog 
predsjednika općinskog vijeća,  da se provede istovremena rasprava.  
U uvodnom izvješću Ksenija Glavina je istaknula kako su sadržaj izvješća i  rokovi 
podnošenja propisani Zakonom o proračunu. Podsjetila je da su 2012. godine provedeni 
izvanredni izbori za članove općinskog vijeća. Proračun za 2012. godinu je donesen potkraj 
lipnja prošle godine, a prvih šest mjeseci financiranje je vršeno temeljem dva financijska 
plana koje je donijela Povjerenica Vlade RH u Općini Klis.  
Kao bitno istaknula je da je financijski rezultat poslovanja Općine pozitivan. Sa sadržajem 
prijedloga Izvješća o izvršenju proragrama vijećnike je upoznao Zlatko Rožić. Vijećnica 
Smiljana Mihovilović je upitala koliko se puta ishodila grañevinska dozvola za kanalizacijski 
sustav Belimovača-Megdan. Zlatko Rožić je odgovorio da je u tijeku ishoñenje dozvole drugi 
put. Općinski načelnik je istaknuo kako se u ovim teškim vremenima mora više okretati 
prema različitim fondovima kako bi se osigurala financijska konstrukcija za veće projekte. 
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Vijećnik Alen Radić je kazao kako je današnjoj sjednici trebao biti prisutan i bivši načelnik 
kako bi izvješće detaljnije obrazložio.  
Kazao je kako je s obzirom na teška financijska vremena trebalo vršiti odgovarajuće rebalanse 
proračuna i provoditi usvojene programe. Po zaključenju  rasprave se donosi  
 
Ad.4.  većinom glasova (8 za i 4 suzdržana) 

 
O D L U K A 

 
o prihvaćanju Prijedloga Izvješća  

o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture 
 u Općini Klis za 2012. godinu 

 
 

Ad.5.  većinom glasova (8 za i 4 suzdržana) 
 

O D L U K A 
 

o prihvaćanju Prijedloga Izvješća  
o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture  

u Općini Klis za 2012. godinu 
 

Ad.6.  većinom glasova (8 za i 4 suzdržana) 
 

O D L U K A 
 

o prihvaćanju Prijedloga Izvješća o izvršenju Plana gradnje  
komunalnih vodnih grañevina u Općini Klis za 2012. godinu 

 
Ad.7.  većinom glasova (8 za i 4 suzdržana) 
 

O D L U K A 
 

o prihvaćanju Prijedloga Izvješća o izvršenju  
Proračuna Općine Klis za 2012. godinu 

 
Ad.8.  većinom glasova (8 za i 4 suzdržana) 
 

O D L U K A 
 

o prihvaćanju Prijedloga Odluke  
o raspodjeli rezultata poslovanja za 2012. godinu  

 
 

Ad.9. Ad.10. 
 
Uvodno izvješće podnio je predsjednik vijeća Josip Didović te istaknuo kako su prijedlozi za 
dodjelu nagrada većinom glasova (3 za i 2 suzdržana) prihvaćeni na odgovarajućem odboru. 
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U ime kluba vijećnika HSS i HSP Ivica Listeš je uložio prigovor na proceduru, zapravo brzinu 
ovog postupka. Klub smatra da nije primjeren način na koji je ovom vijeću predložena dodjela 
javnih priznanja te su mišljenja kako nepoštivanje procedure umanjuje vrijednost i značaj 
samih priznanja. I vijećnica Smiljana Mihovilović je kazala kako prigovara provedenom 
postupku utvrñivanja kandidata. SDP nema ništa protiv predloženih nagrada, ali ova stranka 
smatra kako je ove godine trebalo kandidirati i dobrovoljne davatelje krvi. Na upit zašto nije 
uzeta ova kandidatura u razmatranje  
 
predsjednik vijeća je odgovorio kako smatra da nije dobro da se dodjela nagrada politizira i da 
stranke predlažu potencijalne kandidate. SDP podržava ove dvije kandidature i nema namjeru 
praviti probleme oko ovogodišnje dodjele nagrada. 
Općinski načelnik je kazao kako već 20 godina nismo dodijelili nagradu, a sada kad se 
susrećemo sa problemima greške treba ispraviti. Na koncu, predsjednik vijeća Josip Didović 
je istaknuo kako ova negativna iskustva treba ispraviti na način da se odgovarajući pravilnik 
konsenzusom izmijeni. Nakon toga se donosi 
 
Ad.9.  većinom glasova (9 za i 3 suzdržana) 
 

O D L U K A 
 

o dodjeli nagrade Općine Klis 
Kulturno glazbenom društvu „Mosor“ iz Klis-Kose  

 
Ad.10.  većinom glasova (9 za i 3 suzdržana) 
 

O D L U K A 
 

o dodjeli nagrade Općine Klis 
mjesnom župniku župe Sv. Ante u Prugovu fra Miroslavu Modriću 

 
 
Ad.11. 
 
Nakon uvodnog izvješća Milana Kurtovića i rasprave u kojoj su sudjelovali svi članovi 
općinskog vijeća jednoglasno se donosi 
 

R J E Š E N J E 
 

o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja 
na području Općine Klis 

 
   U Stožer se imenuju: 
 
1. Marko Galić, načelnik Stožera 
2. Dr.Dar Kostović, član 
3. Srñan Listeš, član 
4. Nikola Bilić 
5. Dr.Ante Radoš 
6. Tomislav Delić i 
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7. Ante Varvodić. 
 
 
 
 
 Ad.12. 

 
Obrazloženje prijedloga Odluke podnijeli su Jakov Vetma, Milan Kurtović i Zlatko Rožić. 
Kazali su kako smatraju da je ova Odluka primjerena vremenu u kome se donosi. U ime kluba 
vijećnika HSS i HSP Ivica Listeš je predložio da se iznos visine cijene grobnice umanji za 
5.000,00 kuna. Općinski načelnik je istaknuo kako bi predložio da se grobnice prodaju po 
3.000,00 kuna ali svjestan odgovornosti smatra kako takvi prijedlozi nisu primjereni.  
Svjesni smo financijskih problema koje danas prate obitelji ali isto tako treba voditi računa o 
punjenju proračuna i omogućavanju daljnjeg financiranja radova na groblju.  
Vijećnik Ivan Baturina smatra kako su cijene povoljne u odnosu na situaciju u susjednim 
jedinicama lokalne samouprave gdje su cijene i veće. 
Po zaključenju rasprave većinom glasova (8 za, 3 protiv i 1 suzdržan) donosi se  
 

O D L U K A 
 

o prihvaćanju Prijedloga Odluke o utvrñivanju visine cijene grobnica 
i postupku prodaje na mjesnom groblju Sv. Kate u Klisu 

 
Ad.13. 
 
Uvodno izvješće podnio je Josip Didović, predsjednik općinskog vijeća, a vijećnik Igor Vrvilo 
podnio je usuglašeni prijedlog svih vijećnika. Po zaključenju rasprave jednoglasno se donosi  
 

R J E Š E N J E 
 

o imenovanju Odbora za provoñenje postupka izrade grba i zastave 
Općine Klis 

 
   U Odbor se imenuju: 
 
1. Jakov Vetma za predsjednika 
2. Ivica Vetma za člana 
3. Josip Didović, za člana 
4. Prof.Valter Firić, za člana i  
5. Smiljana Mihovilović, za člana. 
 
Ad.14.  
 
Nakon uvodnog izvješća Josipa Didovića vijećnik Igor Vrvilo podnio je usuglašeni prijedlog 
svih vijećnika da se u Odbor za sport na području Općine Klis imenuju: 
 
1. Marko Radić 
2. Špiro Boban 
3. Ivan Kalinić 
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4. Damir Boban 
5. Fabjanko Perković 
6. Tonči Pleština 
7. Vedran Sikirica 
8. Stipe Listeš i 
9. Goran Glavina. 
 
Prijedlog je jednoglasno prihvaćen. 

 
Ad.15. 
 
Po uvodnom izvješću Josipa Didovića i usuglašavanju svih članova općinskog vijeća 
jednoglasno se donosi 
 

R J E Š E N J E 
 

o imenovanju Radne grupe za stipendiranje učenika i studenata 
na području Općine Klis 

 
  U Radnu grupu se imenuju: 
 
1. Ante Ćaleta, za predsjednika 
2. Tomislav Boban, za člana 
3. Frane Kurtović, za člana 
4. Nikolina Kozlica i  
5. Lea Uvodić. 
 
Ad.16. 
 
Obrazloženje koje se odnosi na aktivnosti Općine Klis u postupku donošenja prostornog plana 
Splitsko-dalmatinske županije podnio je Zlatko Rožić. Vijećnik Tomislav Delić je zatražio da 
se pogleda nacrt prijedloga točne lokacije vjetro polja na Kočinjem brdu. 
U slučaju da je preblizu naseljima trebalo bi na odgovarajući način intervenirati. 
Pozvani su svi vijećnici ukoliko su zainteresirani da pregledaju dostupnu dokumentaciju u 
Općini Klis, te svoje eventualne primjedbe podnesu do 09.kolovoza 2013. godine 
Jedinstvenom upravnom odjelu.  
Nakon toga jednoglasno je zaključeno da se prijedlog mišljenja uputi Splitsko-dalmatinskoj 
županiji. 
 
Ad.17. 
 
Po uvodnom izvješću predsjednika općinskog vijeća Josipa Didovića jednoglasno se donosi  
 

R J E Š E N J E 
 

o razrješenju i imenovanju članova  
Savjeta za prostorno ureñenje Općine Klis 

 
I  Razrješuju se dužnosti člana Savjeta za prostorno ureñenje na području Općine Klis: 
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1. Josip Žura 
2. Zlatko Rožić 
3. Ante Rizvan  
4. Dr. Ante Radoš i 
5. Vjeko Perković. 
 

II  Na dužnost članova Savjeta za prostorno ureñenje na području Općine Klis imenuju se: 
 

1. Josip Didović 
2. Ivica Vetma  
3. Zlatko Rožić 
4. Ante Rizvan i 
5. Dinko Brkljačić. 
 

III  Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku 
Općine Klis”. 

 
 

 
Predsjednik vijeća konstatira da je dnevni red iscrpljen te sjednicu zaključuje u 19,55 sati. 
 
 
 
 
 
 
ZAPISNIK SASTAVIO:                                  PREDSJEDNIK 

                                                                 OPĆINSKOG VIJEĆA 
  

      Milan Kurtović                                                                              Josip Didović 
                                                         


