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 Z A P I S N I K 
 

 

 s 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Klis održane dana 26. srpnja 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, Ivan Kalinić, Dejan 

Glavina,  Ivan Baturina, Ante Rizvan, Ante Radoš, Maja Zelić, Smiljana Mihovilović i Kažimir 

Radić. 

 

Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća Josip Didović.     

 

Sjednici su nazočni svi članovi Općinskog vijeća te se može pravovaljano raspravljati i 

odlučivati.  

 

Minutom šutnje odaje se počast nedavno preminulom Špiru-Nediljku Ercegu, bivšem članu 

općinskog poglavarstva općine Klis i svim preminulim braniteljima.  

 

Na predloženi, dostavljeni pisani dnevni red nadopunu je zatražio predsjednik vijeća i to 

uvrštavanjem točke 8. „Prihvaćanje prijedloga odluke o poništenju odluke ovog vijeća, klasa: 

021-05/18-01/01, Urbr; 2180/03-01/18-497 od 03. svibnja 2018. godine koja se odnosi na 

umanjenje obveze plaćanja komunalnog doprinosa stranci Alen Radić iz Klisa, Belimovača 11 i 

prihvaćanje prijedloga Odluke povodom zahtjeva stranke Alen Radić iz Klisa, Belimovača 11 

za umanjenje obveze s naslova plaćanja komunalnog doprinosa općini Klis. Prijedlog je 

jednoglasno prihvaćen te predsjedatelj predlaže slijedeći 

 

D N E V N I    R E D 

 

 

      -  Verifikacija zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća; 

 

1. Vijećnička pitanja i odgovori; 

2. Prihvaćanje prijedloga Odluke o dodjeli javnih priznanja općine Klis za 2018. godinu; 

3. Prihvaćanje prijedloga Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja 

otpadom općine Klis za 2017. godinu; 

4. Prihvaćanje provedbenog plana i programa mjera obvezatne preventivne dezinsekcije, 

dezinfekcije  i deratizacije na području općine Klis u 2018. godini; 

5. Prihvaćanje prijedloga Odluke o prodaji nekretnina označenih kao dio čest.zem. 

3787/17 K.O. Klis i to lik A1 površine 630 m2 i lik F1 površine 677 m2; 

6. Prihvaćanje prijedloga Odluke o utvrđivanju postojanja pravnog interesa za kupnju 

novoformiranje čest.zem. 2734/6 K.O. Klis površine 769 m2 u vlasništvu Mirka 

Vučićića pok. Luke u svrhu formiranja javnog sadržaja za potrebe mještana na tom 

prostoru  i pokretanje postupka kupnje. 

7. Prihvaćanje Odluke povodom zamolbe Ljubomir Boban iz Klisa, Kralja Tomislava 6 i 

Smiljanje Mihovilović iz Klisa, Belimovača 31 za djelomično oslobađanje od obveze 

plaćanje komunalnog doprinosa po Rješenju broj 39-01/18 od 05. srpnja 2018. godine; 
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8. Prihvaćanje prijedloga Odluke o poništenju Odluke ovog vijeća, klasa: 021-05/18-01/01, 

Urbr; 2180/03-01/18-497 od 03. svibnja 2018. godine koja se odnosi na umanjenje 

obveze plaćanja komunalnog doprinosa stranci Alen Radić iz Klisa, Belimovača 11 i 

prihvaćanje prijedloga Odluke povodom zahtjeva stranke Alen Radić iz Klisa, 

Belimovača 11 za umanjenje obveze s naslova plaćanja komunalnog doprinosa općini 

Klis po Rješenju o izmjeni Rješenja broj 177-01/16. 

 

   

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

 

Jednoglasno se verificira zapisnik sa 11. sjednice općinskog vijeća općine Klis. 

 

 

Ad.1. 

Tijekom vijećničkih upita vijećnik Ivica Bralić je zatražio pisani odgovor na  aktivnostima 

izgradnje zamjenske ceste na predjelu “Gejuše” , a za koju se ukazala potreba nakon izgradnje 

brze ceste Solin – Klis. Drugi upit vijećnika se odnosio na stala puknuća vodovodnih cijevi u 

Klis-Kosi. Vijećnica Tina Jurić je ponovno upozorila na neprilagođenu brzinu kroz naselje 

Prugovo, te potrebu postavljanja nadzorne kamere za brzinu kod mjesne crkve. Općinski 

načelnik je odogovorio kako će se u rebalansu Proračuna osigurati kupnja “kučišta”.  

Na upit vijećnice Maje Zelić kada će se održati tematska sjednica sa ovlaštenim predstavnicima 

osnovne škole “Petar Kružić” na temu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa školskih 

nekretnina, općinski načelnik je kazao da je ta organizacija u nadležnosti predsjednika 

općinskog vijeća. Vezano uz naredni upit vijećnice Zelić, načelnik je kazao kako će sva školska 

djeca sa područja općine Klis na početku iduće školske godine potrebni pribor (radne 

bilježnice, mape i dr.) dobiti u školskim klupama. 

Izgradnja mrtvačnice u Klisu je veliki projekt i investicija koja bi trebala biti gotova do kraja 

ove godine – odgovorio je načelnik na upit vijećnika Ante Rizvana. Na upit vijećnika Rizvana 

kada će biti proveden projekt rasvjete Tvrđave, načelnik je kazao kako se radi o velikom 

projektu u tehničkom smislu, (ambientalna rasvjeta javnog dobra), te treba uraditi sve sukladno 

struci kako bi javna nabava prošla odnosno da se ne desi njeno poništenje. 

Na upit vijećnika Kažimira Radića tko će upravljati mrtvačnicom u Klisu po njenoj izgradnji, 

načelnik je odgovorio da će se njom brinuti komunalno poduzeće. 

 

 

Ad.2. 

Predsjednik Odbora za dodjelu javnih priznanja Ivica Bralić podnio je izvješće o aktivnostima 

ovog odbora. Istaknuo je kako su svi prijedlozi pristigli od strane općinskog načelnika. 

Također, obrazloženi su i motivi podnošenja kandidatura.  

Po zaključenju rasprave jednoglasno se donosi  

 

O D L U K A 
 

o dodjeli javnih priznanja općine Klis 

u 2018. godini 

 

1. NK „Uskok“ iz Klisa  -  nagrada općine; 

2. Ivica Ižotić, nastavnik tjelesnog odgoja u O.Š.“Petar Kružić“ – nagrada općine; 

3. CLISSA, prijevoznička tvrtka  - zahvalnica općine 
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Ad.3. 

Obrazloženje prijedloga izvješća podnijeli su Josip Didović i Milan Kurtović. Didović je 

istaknuo kako je u proteklom razdoblju kupljeno mobilno reciklažno dvorište, u pripremi je 

natječaj za nabavku kompostera, vrše se predradnje za postavljanje zelenih otoka, te ulažu 

sredstva u edukaciji stanovništva. Vezano uz primjedbu vijećnika Ivice Bralića, Didović je 

odgovorio kako se provodi pilot projekt za čipirane kante u pojedinim djelovima Grada Splita. 

Ovisno o tim rezultatima općina će donijeti odgovarajuće odluke. U svojoj raspravi vijećnik 

Ante Rizvan je kazao kako nas pravo gospodarenje otpadom tek očekuje u narednom 

razdoblju te moramo biti aktivniji u rješavanju očekivanih problema. 

Općinski načelnik je kazao kako će se zadužiti komunalni redar općine da popiše sve kritične 

lokacije sa nelegalnim otpadom kako bi se postavile odgovarajuće tabele upozorenja. Načelnik 

je također podsjetio da se svi uključe u izradu plana gospodarenja otpada te tako doprinesu 

očuvanju okoliša. Podsjetio je da će se sa susjednom općinom Dugopolje pokušati pronaći 

adekvatna lokacija za smještaj reciklažnog dvorišta. Prema dosadašnjim razgovorima to bi 

trebalo biti negdje tik uz granicu ovih općina. Načelnik je također naglasio potrebu veće 

edukacije odgovornih u dobrom gospodarenju otpadom. 

Po zaključenju rasprave jednoglasno se donosi 

 

O D L U K A 
 

o prihvaćanju izvješća  

o provedbi Plana gospodarenja otpadom općine Klis za 2017.godinu 

 

 

Ad.4. 

Obrazloženje prijedloga plana i programa podnijeli su Josip Didović I Milan Kurtović. 

Vijećnica Smiljana Mihovilović je upozorila kako se već dosta kasni sa ovim poslom, a kod 

rada na terenu obavezno bi trebalo kontaktirat Vijeća mjesnih odbora. Odgovoreno je a to je 

potvrdila I vijećnica Tina Jurić da se Vijeća mjesnih odbora na kome se provode ovi postupci 

redovito obavještavaju i pozivaju na suradnju. 

Po zaključenju rasprave jednoglasno se donosi 

 

O D L U K A 

 
o prihvaćanju  

 

 

1. Provedbenog plana obvezatne preventivne dezinsekcije i deratizacije na području 

općine Klis u 2018. Godini; 

2. Program mjera obvezatne preventivne dezinfekcije, i dezinsekcije i deratizacije na 

području općine Klis u 2018. godini. 

 

 

Ad.5. 

Izvješće o provedenom javnom postupku prodaje nekretnina podnio je Josip Didović., posebno 

ističući da na provedeni postupak otvaranja i ocjenjivanja ponuda nije bilo primjedbi. Nakon 
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rasprave u kojoj su sudjelovali svi prisutni članovi općinskog vijeća većinom glasova (10 za i 3 

suzdržana) se donosi  

 

O D L U K A 

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 “A1” površine 630 m2 

prihvaća se ponuda stranke Mara Granić iz Trogira koja je ponudila kupovnu cijenu od 

551,50 kn po m2. 

2. Za nekretninu označenu kao dio čest.zem. 3787/17 K.O. Klis, lik “F1” površine 677 

m2 prihvaća se ponuda stranke Pere Granić koji je ponudio kupovnu cijenu od   551,50 

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.6. 

U uvodnom izvješću općinski načelnik i predsjednik općinskog vijeća su istaknuli kako se radi 

o izgradnji igrališta na području naselja Mezanovci. Mještani su se obratili zamolbom u formi 

peticije te bi u ovom trenutku bilo dobro krenuti sa ovim projektom. Na ovaj način bili bi 

zadovoljeni njihovi javni interesi. Vijećnica Smiljana Mihovilović je podsjetila kako je općina 

usvojila strategiju razvoja te upitala kada će se ista provoditi tj. da li postoje i prioriteti nekih 

drugih naselja. Općinski načelnik je odgovorio kako se priprema dokumentacija za prijavu na 

natječaje igrališta u Prugovu, amfiteatar Klis-Kosa-Ozrna. Kad je riječ o strategiji načelnik je 

istaknuo da se unaprijed nezna kada će se raspisivati odgovarajući natječaji. Nesporno je da se 

ovdje radi o javnom interesu. Po zaključenju rasprave (jednoglasno) se donosi 

 

O D L U K A 
 

o utvrđivanju postojanja pravnog interesa za kupnju novoformiranje čest.zem. 2734/6 

K.O. Klis površine 769 m2 u vlasništvu Mirka Vučićića pok. Luke u svrhu formiranja 

javnog sadržaja za potrebe mještana Mezanovaca  i pokretanje postupka kupnje iste. 

 

 

Ad.7. 

Obrazloženje prijedloga zahtjeva podnijeli su Milan Kurtović i Smiljana Mihovilović. Nakon 

rasprave u kojoj su sudjelovali svi članovi općinskog vijeća jednoglasno se donosi 

 

 

 

 

 

O D L U K A 
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Stranci Smiljani Mihovilović iz Klisa, Belimovača 31 i Ljubomiru Boban iz Klisa, Kralja 

Tomislava 6  umanjuje se obveza plaćanja komunalnog doprinosa po rješenju  broj 39-

01/18 od 05.07.2018. godine te se utvrđuje nova obveza u iznosu od  9.989,64 kuna. 

 

 

Ad.8. 

Nakon uvodnog izvješća Milana Kurtovića i rasprave u kojoj su sudjelovali svi članovi 

općinskog vijeća jednoglasno se donosi 

 

O D L U K A 

 
 o poništenju Odluke ovog vijeća, klasa: 021-05/18-01/01, Urbr; 2180/03-01/18-497 od 03. 

svibnja 2018. godine koja se odnosi na umanjenje obveze plaćanja komunalnog doprinosa 

stranci Alen Radić iz Klisa, Belimovača 11 

 

i  

 

jednoglasno 

O D L U K U 
 

 

stranci Alen Radić iz Klisa, Belimovača 11  umanjuje se obveza plaćanja komunalnog 

doprinosa po rješenju  broj 177-01/16 od 23.07.2018. godine u visini od 20%, 

 te se utvrđuje nova obveza u iznosu od  6.476,70 kuna. 

 

Prije zaključenja sjednice općinski načelnik je kazao da se obavijesti službenik Zlatko Rožić o 

obvezi prisustva svim sjednicama ovog vijeća zbog pojašnjenja na pitanja iz komunalnog 

djelokruga općine. 

 

Predsjedatelj sjednicu zaključuje u 18,15 sati. 

 

KLASA: 021-05/18-01/01 

URBR: 2180/03-01/18-1062 

KLIS, 26. srpnja 2018. 

 

ZAPISNIK SASTAVIO                                                             PREDSJEDNIK  

                                                                                                OPĆINSKOG VIJEĆA  

 

  Milan Kurtović                                                                           Josip Didović 

 


