ZAPISNIK
s 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Klis održane dana 03. svibnja 2018. godine u
vijećnici Općine Klis s početkom u 17,00 sati.
NAZOČNI ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA:
Josip Didović, Ivica Bralić, Igor Vrvilo Tina Jurić, Renata Karaman, Dejan Glavina, Ante
Radoš, Maja Zelić, Smiljana Mihovilović i Ante Rizvan.
ODSUTNI: Kažimir Radić, Ivan Kalinić i Ivan Baturina.
OD OSTALIH: Općinski načelnik Jakov Vetma i predstavnici udruga koje se financiraju iz
proračuna općine Klis.
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 predlaže, da se dostavljeni pisani dnevni red izmijeni na način da točka 19. postaje
točka 1. te da se izvrši nadopuna dnevnog reda točkom 25. „ Pokretanje postupka za izbor
koncesionara za pražnjenje septičkih jama“
Prijedlozi su jednoglasno prihvaćeni te se predlaže slijedeći
DNEVNI

RED

- Verifikacija zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća;
1. Financijska izvješća o radu udruga financiranih iz proračuna općine Klis za 2017.
godinu;
2. Vijećnička pitanja i odgovori;
3. Izvješće i rasprava povodom sjednice Povjerenstva Vlade RH za granice jedinica lokalne
samouprave te očitovanje općinskog vijeća;
4. Izvješće općinskog načelnika o radu za razdoblje srpanj-prosinac 2017. Godine;
5. Rasprava o prijedlogu zaključenja izvansudske nagodbe između općine Klis i tvrtke
KOUDELA;
6. Prihvaćanje prijedloga Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova
na održavanju javne rasvjete na području općine Klis za jednogodišnje razdoblje;
7. Prihvaćanje prijedloga odluke o pokretanju postupka izrade Plana gospodarenja
poljoprivrednim zemljištem na području općine Klis;
8. Prihvaćanje prijedloga odluke o utvrđivanju uvjeta za raspisivanje javnog natječaja za
dodjelu u zakup poslovnog prostora u prizemlju objekta mjesni dom Klis-Megdan, Iza
Grada 2.
1

9. Prihvaćanje Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu općine Klis,a oglašenih na javnom
natječaju u dnevnom listu Slobodna Dalmacija, web stranici općine i oglasnoj ploči, dana
03. travnja 2018.g. i 14. travnja 2018.g. ;
10. Prihvaćanje prijedloga Odluke o pokretanju postupka prodaje nekretnina označenih kao
dio čest.zem. 3787/17 K.O. Klis i to LIK A1 površine 630 m2; LIK B1 površine 718
m2; LIK C1 površine 831 m2; LIK D1 površine 519 m2; LIK E1 površine 612 m2; LIK
F1 površine 677 m2, LIK P1 površine 966 m2, LIK S površine 564 m2 i dio čest.zem.
3787/15 označen kao lik B površine 470 m2 sve u vlasništvu općine Klis;
11. Prihvaćanje prijedloga Odluke o prodaji nekretnine označene kao čest.zem. 4287 K.O.
Klis površine 1132 m2 u vlasništvu općine Klis;
12. Prihvaćanje Prijedloga Odluke o kupnji nekretnina označenih kao čes.zem.4467i 4468
sve k.o Klis u vlasništvu Joška Radića pok.Slavka iz Klisa u svrhu formiranja javnog
parkirališnog sadržaja
13. Prihvaćanje Prijedloga Odluke o kupnji nekretnine označene kao dio čest.zem. 2734/5
K.O. Klis u vlasništvu Mirko Vučičić pok.Luke, u svrhu formiranja javnog pristupnog
puta ;
14. Prihvaćanje Prijedloga Odluke o kupnji nekretnine označene kao čest zem. 2880/4 K.O.
Klis u vlasništvu Ivan Vetma pok.Ante u svrhu formiranja javnog pristupnog puta;
15. Prihvaćanje Prijedloga Odluke o kupnji nekretnina označenih kao dio čest.zem.
2893/13, 2893/7 sve k.o Klis i dio 2883/3 K.O. Klis u vlasništvu Vulić Dragan i dr.,
površine 39m2 u svrhu u svrhu proširenja prometnice;
16. Prihvaćanje Odluke o pokretanju postupka kupnje dijela čest.zem. 5690/23 K.O. Klis u
površini od 53 m2 u vlasništvu Tihomira Balića u svrhu proširenja dijela prometince
Belimovača – Megdan;
17. Prihvaćanje odluke povodom prijedloga Eko Kaštelanski zaljev u ime i za račun
Trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. za sklapanje Ugovora o osnivanju
prava služnosti sa ovom jedinicom lokalne samouprave.
18. Prihvaćanje Odluke povodom ponude Vice Gizdić iz Klisa Put Majdana 31A za kupnju
nekretnine temeljem prava prvokupa;
19. Prihvaćanje Odluke o dodjeli na privremeno korištenje nogometnog igrališta na KlisMegdanu nogometnom klubu Uskok iz Klisa;
20. Prihvaćanje Odluke o djelomičnom oslobađanju od obveze plaćanja komunalnog
doprinosa za stranke Špiro Barić i Davor Barić iz Klisa, Zdravka Uvodića 11 po rješenju
od 10. siječnja 2017. godine, Alena Radića iz Klisa, Belimovača 11 po rješenju od 23.
studenog 2016. godine, RETO CENTRU- PRIJATELJI NADE iz Klisa, Kolići 8 po
rješenju od 06. prosinca 2017. godine i Mate Zoko iz Dugobaba, Kralja Tomislava 33 za
pomoć pri legalizaciji objekta;
21. Izvješće o planiranim Izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu općine Klis;
22. Prihvaćanje prijedloga Pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika Jedinstvenog
upravnog odjela općine Klis;
23. Dodjela novčane pomoći obitelji u potrebi;
24. Prihvaćanje prijedloga Plana operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi
posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2018. godini na
području općine Klis;
25. Prihvaćanje prijedloga Odluke o pokretanju postupka izbora koncesionara za pražnjenje
septičkih jama na području općine Klis.
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Dnevni red se jednoglasno prihvaća te se pristupa raspravljanju i odlučivanju po istom.
Tijekom verifikacije zapisnika sa 9. sjednice ovog vijeća vijećnica Smiljana Mihovilović je
kazala kako je protiv svakog usvajanja zapisnika dok ne bude provedeno tonsko snimanje
sjednice.
Većinom glasova (9 za i 1 suzdržan) verificira se zapisnik sa 9. sjednice općinskog vijeća.
Ad.1.
Uvodno je predsjednik vijeća konstatirao kako su dostavljena financijska izvješća udruga
proslijeđena u preslici vijećnicima u materijalima za ovu sjednicu. Također, utvrđuje se da
financijski proračun NK Uskok nije pripisano ovjeren. Isto tako konstatira se da nije
dostavljeno financijsko izvješće od strane Povijesne postrojbe Kliški uskoci. Na upit vijećnice
Mihovilović predsjednik vijeća je kazao kako će se o financijskim izvješćima DVD-ova
raspravljati na jednoj od narednih sjednica.
Nakon toga riječ dobivaju predstavnici udruga koji ukratko opisuju njihov rad. Ispred udruge
filmska klapa izvješće je podnio Ante Bibić, a ispred udruge umirovljenika Kajo Radić koji je
istaknuo kako je najveći problem udruge nepostojanje prostorija za okupljanje.
Na upit vijećnice Tine Jurić, gosp. Radić je odgovorio kako ova udruga broji 120 članova. U
nastavku, u odsutnosti predsjednika i tajnika povijesne postrojbe ovu udrugu je predstavio
Andi Jankov. Sa radom likovne udruge Art clissa prisutne vijećnike izvijestila je Željana
Koljanin, a o radu udruge Dobri pastir izvijestio je Darko Bubić. Sa radom udruge ženske
pjevačke klape Besida vijećnike je upoznala Vinka Perković, a sa radom HD Trpimir Ivica
Meštrović. Gosp. Stipić je ispred udruge judo klub Tempo Klis iznio najznačajnije aktivnosti, a
Neven Tešija u funkciji predsjednika školske zajednice športova o načinu rada ove udruge.
Konstatira se da sjednici pristupa vijećnik Ivan Kalinić.
U ime udruge balotara izvješće je podnio Ivan Smodlaka, a Boris Listeš je izvijestio sa
najznačajnijim aktivnostima lovačke udruge Svečurje. Na koncu, vijećnik Ivica Bralić upoznao
je prisutne sa dugogodišnjim radom KGD Mosor.
U raspravi vijećnica Smiljana Mihovilović je izrazila zadovoljstvo ovim iskorakom u susretu sa
udrugama. Također, predložila je da se ubuduće o financijskim izvješćima udruga, zbog
obimnosti materijala raspravlja na posebnoj tematskoj sjednici. Iskoristila je priliku te kazala
kako bi bilo dobro da se i problematika u osnovnom školstvu stavi na dnevni red jedne od
sjednica. Predsjednik vijeća je kazao kako će se to i organizirati ali u prisutnosti i predstavnika
osnivača tj. splitsko-dalmatinske županije.
Općinski načelnik je kazao kako udruge u okviru svog djelokruga funkcioniraju više manje
dobro.
Na upit vijećnice Mihovilović predsjednik vijeća je kazao kako će ugovori koji će se ove
godine potpisati sa udrugama biti objavljeni na internet stranici općine.
Ad.2.
Na upit vijećnice Smiljane Mihovilović zašto nije još uvijek postavljena odgovarajuća
signalizacija na potezu od Belimovače do škole, općinski načelnik je kazao kako ovom
prometnicom upravljaju županijske ceste, a prometno rješenje je pripremljeno i upućeno na
suglasnost.
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U okviru drugog upita vijećnice Mihovilović, a odnosi se na postupak provođenja katastarske
izmjere na području općine, načelnik je istaknuo kako još uvijek nedostaje odgovarajuća
suglasnost Ministarstva pravosuđa. Povodom upita vijećnice Maje Zelić, a koji se odnosi na
problem parkinga načelnik je kazao kako će se ovaj problem riješiti zaposlenjem prometnog
redara.
Vijećnica Tina Jurić je upozorila na problem uređenja prometnice kroz naselje Prugovo. U
odgovoru načelnik je kazao kako je ova prometnica u nadležnosti Hrvatskih cesta te da je bilo
prilike da se prometnica u ranijem razdoblju primjereno uredi, ali se dio mještana tome
protivio.
Ad.3.
Uvodno izvješće podnio je Milan Kurtović na način da je izvijestio o poduzetim radnjama u
ovom predmetu u protekla tri mjeseca. To uključuje održavanje rasprave 30. siječnja 2018.
godine u Ministarstvu uprave, prigovor na dostavljeni zapisnik sa ove sjednice i podnesak
općine za daljnje potrebe ovog predmeta. Posebno je istaknuto kako su se svi članovi
općinskog vijeća odnosno političke stranke koje participiraju u radu vijeća angažirale na ovom
slučaju. Izvješće je jednoglasno prihvaćeno.
Ad.4.
Obrazloženje izvješća podnio je općinski načelnik, a po zaključenju rasprave većinom glasova
(10 za i 1 suzdržan) isto je prihvaćeno.
Ad.5.
Izvješće o aktivnostima koje su predmet nagodbe podnio je Zlatko Rožić. U raspravi su
sudjelovali odvjetnica Ivana Romac i Milan Kurtović. Vijećnica Mihovilović je kazala kako je
prijedlog nagodbe dobar dok je vijećnik Ante Rizvan izrazio rezervu u ovom predmetu
smatrajući kako općinsko vijeće ne raspolaže sa dovoljno dokumentacije. Općinski načelnik je
kazao kako zbog ovog „iskustva“ općina neće više ulaziti u sličan vid suradnje sa privatnim
investitorima. Po zaključenju rasprave većinom glasova (10 za i 1 suzdržan) se donosi
ZAKLJUČAK
o sklapanju (izvan) sudske nagodbe između općine Klis i tvrtke KOUDELA
odnosno njenog pravnog sljednika

Ad.6.
Po uvodnom izvješću Zlatka Rožića te rasprave u kojoj su sudjelovali svi članovi općinskog
vijeća jednoglasno se donosi
ODLUKA
o održavanju javne rasvjete na području općine Klis za jednogodišnje razdoblje

Ad.7.
Obrazloženje prijedloga Odluke iznio je predsjednik općinskog vijeća. Tijekom rasprave u
kojoj su sudjelovali svi članovi općinskog vijeće jednoglasno je zaključeno kako sa ovim
projektom treba postupiti oprezno.
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Naime, iskustva drugih govore da ovaj projekt može krenuti i u neželjenim smjerovima. Stoga
će se programom krenuti sa manjim brojem nekretnina koje će se dati u zakup. Po zaključenju
rasprave jednoglasno se donosi

ODLUKA
o pokretanju postupka izrade Plana gospodarenja poljoprivrednim zemljištem
na području općine Klis

Ad.8.
Obrazloženje prijedloga odluke podnio je Josip Didović. Posebno je istaknuo kako se u naravi
radi o zamjeni prostora sadašnje pošte Klis sa prostorom koji se nalazi u prizemlju općinske
zgrade. Ovom zamjenom pošta Klis bi radila na lokaciji zgrade općine, a u sadašnjem prostoru
pošte Klis općina Klis bi organizirala svoje djelatnosti u cilju promidžbe turizma. S obzirom da
se radi o tvrtki (Hrvatska pošta) koja se nalazi u većinskom vlasništvu države nije potrebno
raspisivati javni natječaj za dodjelu odnosno preuzimanje u zakup.
Po zaključenju rasprave jednoglasno se donosi

ODLUKA
o zaključenju Ugovora o zakupu poslovnog prostora
sadašnje pošte Klis i Ugovora o davanju u zakup poslovnog prostora u prizemlju
zgrade općine Klis i to pod uvjetima:
1. Zakup se zaključuje na rok od 5 godina i to po obostranoj cijeni najma u visini od
20,00 kn po 1m2.
2. Ovlašćuje se općinski načelnik općine Klis da zaključi odobrene ugovore.
Ad.9.
Izvješće o provedenom javnom postupku prodaje nekretnina podnio je Josip Didović. Nakon
rasprave u kojoj su sudjelovali svi prisutni članovi općinskog vijeća većinom glasova (8 za i 2
suzdržana) se donosi
ODLUKA
o zaključenju Ugovora o kupoprodaji nekretnina
sa slijedećim ponuditeljima odnosno kupcima
I
1. Za nekreninu označenu kao dio čest.zem. 3787/17 K.O. Klis, lik “H” površine 578 m2
prihvaća se ponuda stranke Nikša Čulić koji je ponudio kupovnu cijenu od 614,00 kn
po m2.
2. Za nekretninu označenu kao dio čest.zem. 3787/17 K.O. Klis, lik “N” površine 555 m2
prihvaća se ponuda stranke Mila Mihotović koja je ponudila kupovnu cijenuod 572,00
kn po m2;
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3. Za nekretninu označenu kao dio čest.zem. 3787/17 K.O. Klis, lik “M” površine 554 m2
prihvaća se ponuda stranke Tino Vrcelj koji je ponudio kupovnu cijenu od 616,00 kn
po m2;
4. Za nekretninu označenu kao dio čest.zem. 3787/17 K.O. Klis, lik “L” površine 712 m2
prihvaća se ponuda stranke Kristian Podrug koji je ponudio kupovnu cijenu od 541,00
kn po m2.

II
Ovlašćuje se općinski načelnik općine Klis da sa prihvaćenim ponuditeljima iz točke I ove
Odluke zaključi odgovarajuće ugovore o kupoprodaji nekretnina.
Ad.10.
Obrazloženje prijedloga odluke podnio je Josip Didović. Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali
svi članovi općinskog vijeća većinom glasova (8 za i 2 suzdržana) se donosi
ODLUKA
o pokretanju postupka prodaje nekretnina označenih kao dio čest.zem. 3787/17 K.O.
Klis i to LIK A1 površine 630 m2; LIK B1 površine 718 m2; LIK C1 površine 831 m2;
LIK D1 površine 519 m2; LIK E1 površine 612 m2; LIK F1 površine 677 m2, LIK P1
površine 966 m2, LIK S površine 564 m2 i dio čest.zem. 3787/15 označen kao LIK B
površine 470 m2 sve u vlasništvu općine Klis
Za nekretnine opisane u Odluci zatražit će se procjena njihove prometne vrijednosti te će
nadležno povjerenstvo ovog vijeća raspisati javni natječaj i otvoriti prispjele ponude.
Prikupljenu dokumentaciju dostavit će ovom vijeću na raspravu i odlučivanje.
Ad.11.
Izvješće je podnio predsjednik općinskog vijeća, a po zaključenju rasprave većinom glasova (8
za i 2 suzdržana) se donosi
ODLUKA
o pokretanju postupka prodaje nekretnine označene kao čest.zem.4287 K.O. Klis,
površine 1132 m2 u vlasništvu ove jedinice lokalne samouprave
Za nekretninu opisanu u Odluci zatražit će se procjena njene prometne vrijednosti te će
nadležno povjerenstvo ovog vijeća raspisati javni natječaj i otvoriti prispjele ponude.
Prikupljenu dokumentaciju dostavit će ovom vijeću na raspravu i odlučivanje.
Ad.12.
U uvodnom izvješću Josip Didović je istaknuo kako je na prethodnoj sjednici ovog vijeća
utvrđeno postojanje pravnog interesa za kupnju nekretnina označenih kao čest.zem. 4467 i dio
čest.zem. 4468 sve K.O. Klis u vlasništvu Joška Radića, pok. Slavka iz Klisa, površine 2543
m2. U međuvremenu je izvršena procjena prometne vrijednosti i to elaboratu od 20. ožujka
2018. godine kojim je nekretnina procijenjena na iznos od 74,07 EUR po 1m2.
6

Namjena ovog zemljišta jeste formiranje javnog parkirališnog prostora. Nakon rasprave u kojoj
su sudjelovali svi članovi općinskog vijeća jednoglasno se donosi
ODLUKA
o kupnji nekretnina označenih kao čest.zem. 4467 i dio čest.zem. 4468 sve K.O. Klis
površine 2543 m2
1. Općinsko vijeće općine Klis kupuje nekretnine označene kao čest.4467 i dio čest.zem.
4468 sve K.O. Klis, površine 2543 m2 u vlasništvu Joška Radić, pok. Slavka iz Klis u
svrhu formiranja javnog parkirališnog prostora.
2. Za nekretnine iz prethodne točke utvrđuje se kupovna cijena u visini od 74,07 EUR po
1m2 (plativo u kunama na dan isplate).
3. Ovlašćuje se općinski načelnik općine Klis da zaključi odgovarajući ugovor iz ove
odluke.
Ad.13.
Obrazloženje prijedloga odluke podnio je Josip Didović. Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali
svi članovi općinskog vijeća jednoglasno se donosi
ODLUKA
o kupnji nekretnine označene kao dio čest.zem. 2734/5 K.O. Klis
površine 140 m2
1. Općinsko vijeće općine Klis kupuje nekretninu označenu kao dio čest.zem. 2734/5
K.O. Klis, površine 140 m2 u vlasništvu Mirko Vučićić, pok. Luke iz Klisa u svrhu
formiranja javnog pristupnog puta.
2. Za nekretninu iz prethodne točke utvrđuje se kupovna cijena u visini od 210,83 EUR
po 1m2 (plativo u kunama na dan isplate) i na ime građevinskih poboljšica iznos od
23.240,00 kn.
3. Ovlašćuje se općinski načelnik općine Klis da zaključi odgovarajući ugovor iz ove
odluke.
Ad.14.
Po uvodnom izvješću Josipa Didovića i rasprave u kojoj su su sudjelovali svi članovi općinskog
vijeća jednoglasno se donosi
ODLUKA
o kupnji nekretnine označene kao čest.zem. 2880/4 K.O. Klis
površine 108 m2
1. Općinsko vijeće općine Klis kupuje nekretninu označenu kao čest.zem. 2880/4 K.O.
Klis, površine 108 m2 u vlasništvu Ivan Vetma, pok.Ante iz Klisa, Gašpina Mlinica 65
u svrhu formiranja javnog pristupnog puta.
2. Za nekretninu iz prethodne točke utvrđuje se kupovna cijena u visini od 210,83 EUR
po 1m2 (plativo u kunama na dan isplate) i na ime građevinskih poboljšica iznos od
12.474,00 kn.
3. Ovlašćuje se općinski načelnik općine Klis da zaključi odgovarajući ugovor iz ove
odluke.
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Ad.15.
Nakon uvodnog izvješća Josipa Didovića jednoglasno se donosi
ODLUKA
o kupnji nekretnine označene kao dio čest.zem. 2893/13 K.O. Klis,
površine 7m2 i utvrđivanje pravnog interesa ove općine za kupnju dijela
nekretnine označene kao dio čest.zem. 2883/3 K.O. Klis u svrhu formiranja prometnice
1. Općinsko vijeće općine Klis kupuje nekretninu označenu kao dio čest.zem. 2893/13
k.o Klis, površine 7m2 u vlasništvu Vulić Dragan u svrhu proširenja prometnice;
2. Za nekretninu iz prethodne točke utvrđuje se kupovna cijena u visini od 217,85 EUR
po 1m2 (plativo u kunama na dan isplate) i na ime građevinskih poboljšica iznos od
13.080,00 kn;
3. Ovlašćuje se općinski načelnik općine Klis da zaključi odgovarajući ugovor iz ove
odluke;
4. Utvrđuje se postojanje pravnog interesa ove općine za kupnju nekretnine označene kao
dio čest.zem. 2893/3 K.O. Klis u svrhu formiranja prometnice.

Ad.16.
Obrazloženje prijedloga odluke podnijeli su Josip Didović i Milan Kurtović, a nakon rasprave u
kojoj su sudjelovali svi članovi općinskog vijeća jednoglasno se donosi
ODLUKA
o pokretanju postupka kupnje dijela čest.zem. 5690/23 K.O. Klis u površini od
53 m2 u vlasništvu Tihomira Balića
u svrhu proširenja dijela prometince Belimovača – Megdan;
Ad.17.
Sa zahtjevom odnosno prijedlogom EKO Kaštelanski zaljev u ime i za račun Vodovoda i
kanalizacije d.o.o. izvijestio je predsjednik općinskog vijeća. Istaknuto je kako je svrha
donošenja ove odluke ishođenje odgovarajućih dokumenata za gradnju kanalizacijskog sustava.
Po zaključenju rasprave jednoglasno se donosi
ODLUKA
o sklapanju ugovora o osnivanju prava služnosti
sa trgovačkim društvom “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Split
Ovlašćuje se općinski načelnik općine Klis da zaključi prihvaćeni ugovor.
Ad.18.
Sa zahtjevom stranke Vice Gizdić iz Klisa izvijestili su Josip Didović i Milan Kurtović. Nakon
rasprave jednoglasno se donosi
ODLUKA
o odbijanju ponude stranke Vice Gizdić iz Klis, Put Majdana 31A za kupnju
nekretnina temeljem prava prvokupa i to:
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a) KUĆA, PUT MAJDANA 26 tlocrtne površine 84 m2 te 3 ZGRADE površine 130
m2 odnosno sveukupne površine 214 m2 označene kao dio kat.čest. 2664/3 K.O.
Klis upisano u posjedovnom listu PL. 1334 Odjela za Katastar Nekretnina Solin, a
koja u Općinskom sudu u Splitu zemljišnoknjižni odjel u Solin ima oznaku kao
čest.zgr. 784 upisana u Z.U. 3179 K.O. Klis;
b) ORANICA površine 282 m2 i DVOR površine 500 odnosno sveukupne površine
782 m2 označene kao dio kat.čest. 2664/3 KO. Klis upisano u posjednovnom listu
PL. 1334 Odjela za Katastar Nekretnina Solin, a koja je u Općinskom sudu u Splitu
zemljišnoknjižni odjel Solin upisana u Z.U. 3179 K.O. Klis.
c) ORANICA površine 220 m2 označene kao dio kat.čest. 2664/4 KO. Klis
vanjknjižno vlasništvo i posjed upisan u posjednovnom listu PL. 1334 Odjela za
Katastar Nekretnina Solin, a koja je u Općinskom sudu u Splitu zemljišnoknjižni
odjel Solin upisana u Z.U. 1159 K.O. Klis.

Ad.19.
Po izvješću predsjednika općinskog vijeća, te rasprave u kojoj su sudjelovali svi članovi
općinskog vijeća jednoglasno se donosi

ODLUKA
o dodjeli na privremeno korištenje objekta nogometnog igrališta na Klis Megdanu (
pored zgrade općinske uprave
I.
Općinsko vijeće općine Klis dodjeljuje na privremeno korištenje nogometnom klubu „USKOK“
iz Klisa igralište koje se nalazi na Klis-Megdanu, Iza Grada 4, ( pored zgrade općinske uprave)
i prostore (prizemlje) vezane uz provođenje programa sportskih aktivnosti za djecu i mlade
koje uključuju 4 svlačionice,salu za sastanke,praonicu za rublje,uredski prostor za
delegate,tunel za sudionike sportskih natjecanja te društvenu prostoriju u suterenu.
II.
Nekretnine iz točke I. Ove Odluke, dodjeljuju se nogometnom klubu „Uskok“ Klis bez
naknade za vrijeme dok postoji potreba za korištenjem u navedenu svrhu,odnosno u svrhu
promicanja sportskih aktivnosti djece i mladih te sviju zainteresiranih.
III.
Za svaki građevinski zahvat na nekretninama iz točke I. ove Odluke, korisnik je dužan pribaviti
i pisanu suglasnost Općine Klis.

IV.
Promjena namjene nekretnina te davanje nekretnina trećem bez pisane suglasnosti Općine Klis
nije moguće.
V.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
Ad.20.
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Uvodno izvješće podnio je Josip Didović, a nakon rasprave u kojoj su sudjelovali svi članovi
općinskog vijeća jednoglasno se donosi
ODLUKA
o djelomičnom oslobađanju od obveze plaćanja komunalnog doprinosa i to:
1. Strankama Barić Špiro, Zdravka Uvodića 11 Klis i Barić Davora, Zdravka Uvodića 11
iz Klisa umanjuje se obveza po rješenju o izmjeni rješenja broj 210-01/16 od
10.01.2017. godine u visini od 20%, te se utvrđuje nova obveza u iznosu od
17.356,56 kuna.
2. Stranci Alen Radić, Belimovača 11 Klis umanjuje se obveza po rješenju broj 17701/16 od 23.11.2016. godine u visini od 20%, te se utvrđuje nova obveza u iznosu od
7.481,22 kuna.
3. RETO CENTRU – Prijatelji nade, Kolići 8 Klis umanjuje se obveza po rješenju broj
106-01/17 od 06.12.2017. godine u visini od 20%, te se utvrđuje nova obveza u iznosu
od 40.963,20 kuna.
Sa zamolbom Mate Zoko iz Dugobaba, općina Klis donijet će odluku nakon donošenja
odgovarajućih rješenja.

Ad.21.
U svom izvješću općinski načelnik je kazao kako će se tijekom ljetne sezone (određeno vrijeme
od 6 mjeseci) zaposliti prometni redar u svrhu održavanja regulacije prometa na kritičnim
točkama u općini Klis.
Ad.22.
Uvodno izvješće podnijeli su Jakov Vetma i Milan Kurtović, posebno ističući kako se ovim
Pravilnikom želi postići veća razina učinkovitosti općinske uprave. Nakon rasprave u kojoj su
sudjelovali svi članovi općinskog vijeća jednoglasno se donosi
ODLUKA
o usvajanju Pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika
Jedinstvenog upravnog odjela općine Klis

Ad.23.
Sa sadržajem zamolbe obitelji Željke Andrić odnosno zdravstvenim problemima djeteta Antea
Andrić izvijestili su Josip Didović I Smiljana Mihovilović. Jednoglasno je zaključeno da se
obitelji pomogne u novčanom iznosu sukladno proračunskim mogućnostima općine.
Ad.24.
Sa sadržajem prijedloga Plana izvijestio je Milan Kurtović, a nakon rasprave u kojoj su
sudjelovali svi članovi općinskog vijeća jednoglasno se donosi
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ODLUKA
o prihvaćanju Plana operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih
mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2018. godini na području
općine Klis
Također, jednoglasno je zaključeno da dobrovoljna vatrogasna društva pripreme svoja
izvješća o radu te financijsko izvješće i prezentiraju ih na sjednici ovog vijeća.
Ad.25.
Uvodno izvješće podnijeli su Josip Didović I Milan Kurtović u kojoj su sudjelovali svi članovi
općinskog vijeća jednoglasno se donosi
ODLUKA
o pokretanju postupka izbora koncesionara za pražnjenje septičkih jama
na području općine Klis
Jednoglasno je zaključeno da se u ovom postupku dodijele četiri koncesije uz godišnju
naknadu od 1.000,00 kuna po koncesiji.

Predsjedatelj sjednicu zaključuje u 20,45 sati.

KLASA: 021-05/18-01/01
URBR: 2180/03-01/18-497
KLIS, 03. svibnja 2018.

ZAPISNIK SASTAVIO

___________________
Milan Kurtović

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
_____________________
Josip Didović
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