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 Z A P I S N I K 
 

 

 s 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Klis održane dana 13. studenog 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, Ivan 

Baturina, Ante Radoš, Maja Zelić, Smiljana Mihovilović i Kažimir Radić. 

 

ODSUTNI: Ante Rizvan i Ivan Kalinić 

 

OD OSTALIH: Općinski načelnik Jakov Vetma, predstavnici trgovačkog društva Vodovod i 

kanalizacija Split, gosp. Šeparović, Marović i Mašić, Zlatko Rožić i Ksenija Glavina. 

 

Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća Josip Didović.     

 

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

odlučivati.  

 

Na predloženi, dostavljeni pisani dnevni red nadopunu je predložio predsjednik vijeća 

uvrštavanjem točke 2. „Sklapanje Ugovora o osnivanju prava služnosti između općine Klis i 

Vodovoda i kanalizacije d.o.o. u svrhu izgradnje sustava Aglomeracije Split-Solin – projekt 

rekonstrukcije i dogradnje vodoopskrbnog sustava i sustava odvodnje na području općine Klis“ 

i točke  24. „Prihvaćanje prijedloga odluke povodom zamolbe Komunalno poduzeće Klis za 

dodojelu na korištenje prostora u Broćancu“. 

 

Prijedlozi su jednoglasno prihvaćeni, te predsjedatelj predlaže usvajanje slijedećeg 

 

D N E V N O G     R E D A 

 

1. Izvješće predstavnika Trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija Split o dinamici 

realizacije projekta izgradnje sekundarne kanalizacijske mreže na području naselja Klis; 

2. Sklapanje Ugovora o osnivanju prava služnosti između općine Klis i Vodovoda i 

kanalizacije d.o.o. u svrhu izgradnje sustava Aglomeracije Split-Solin – projekt 

rekonstrukcije i dogradnje vodoopskrbnog sustava i sustava odvodnje na području 

općine Klis; 

3. Prihvaćanje Izvješća o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture na 

području općine Klis za 2017. godinu; 

4. Prihvaćanje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području općine Klis za 2017. godinu; 

5. Prihvaćanje Prijedloga Izvješća o provedbi Programa utroška sredstava naknade za 

zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u općini Klis za 2017. godinu; 

6. Prihvaćanje Izvješća o izvršenju Proračuna općine Klis za 2017. godinu (godišnji 

obračun proračuna); 

7. Izvješće općinskog načelnika općine Klis o radu za  2017. godine; 

8. Prihvaćanje Izmjena i dopuna Programa gradnje komunalne infrastrukture na području 

općine Klis za 2018. godinu; 
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9. Prihvaćanje Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području općine Klis za 2018. godinu; 

10. Prihvaćanje Izmjena i dopuna Proračuna općine Klis za 2018. godinu; 

11. Prihvaćanje prijedloga Odluke o komunalnim djelatnostima na području općine Klis; 

12. Prihvaćanje prijedloga Odluke o mjerama za spriječavanje nepropisnog odbacivanja 

otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području općine Klis; 

13. Prihvaćanje prijedloga Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za opskrbu 

električnom energijom za potrebe javne rasvjete na području općine Klis; 

14. Prihvaćanje odluke o najpovoljnijim ponuditeljima za zaključenje ugovora o kupoprodaji 

dijela nekretnine označene kao čest.zem.3787/17 k.o.Klis označene kao lik B1 površine 

718 m2 i lik E1 površine 612 m2 povodom raspisanog javnog natječaja 

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

dijela nekretnine označene kao čest.zem. 1550/3 i 1550/4, K.O. Brštanovo u vlasništvu 

Marije Sikirica iz Splita, Gotovčeva 8 u svrhu izgradnje mrtvačnice i pokretanje 

postupka kupnje opisanih nekretnina; 

16. Prihvaćanje prijedloga Odluke o pokretanju postupka prodaje  dijela nekretnine 

označene kao čest.zem. 1147/19 K.O. Broćanac, i to: lik A površine 718 m2, lik B 

površine 1505 m2 i lik C površine 795 m2 u vlasništvu općine Klis u svrhu izgradnje 

obiteljskih stambenih građevina; 

17. Prihvaćanje prijedloga Odluke o pokretanju postupka prodaje dijela nekretnine označene 

kao čest.zem. 3787/15 K.O. Klis u površini 125m2 u vlasništvu općine Klis; 

18. Prihvaćanje prijedloga Odluke o pokretanju postupka uvrštavanja u registar 

nerazvrstanih cesta postojećeg prilaznog makadamskog puta koji vodi do čestica unutar 

zone UPU 35; 

19. Prihvaćanje prijedloga Odluke o dodjeli suglasnosti komunalnom poduzeću Klis za 

postavljanje plakata na dijelu nekretnina u vlasništvu općine Klis; 

20. Prihvaćanje prijedloga Odluke povodom zamolbe Nikola Kulić iz Dugobaba za 

financijsku pomoć pri adaptaciji kuće. 

21. Prihvaćanje prijedloga Ugovora br 712/KS/18 između Čistoće Split i Općine Klis o 

obavljanju poslova redovitog zbrinjavanja komunalnog otpada; 

22. Prihvaćanje prijedloga Odluke o visini cijene ulaznice u objekt Tvrđave Klis; 

23. Verifikacija zapisnika sa 13. i 14.  sjednice općinskog vijeća; 

24. Prihvaćanje prijedloga odluke povodom zamolbe Komunalno poduzeće Klis za dodojelu 

na korištenje prostora u Broćancu 

25. Vijećnička pitanja i odgovori. 

 

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

 

Ad.1. 

Izvješće o dinamici realizacije projekta podnijeli su gosp. Šeparović, Marović i Mašić. Na upit 

vijećnice Smiljane Mihovilović “Zašto nije izvršen spoj sekundarnog kanalizacijskog sustava 

Kurtovići sa Dugopoljem -  gđa. Mašić je kazala kako je cijeli projekt sustava odvodnje 

apliciran prema Fondovima. Ovaj sustav u Kurtovićima nije povezan iz razloga što u vrijeme 

njegove izgradnje nije bilo financijskih sredstava.U ovom trenutku nije moguće predvidjeti 

dinamiku realizacije projekta ali je sigurno da će trebati još vremena. Na primjedbu vijećnice 

vezano uz plaćanje naknade za korištenje voda (bivša koncesijska naknada) kazano je kako će 

se usporediti praksa ostalih županija.  

Naime, ranije su jedinice lokalne samouprave primale naknadu zbog proglašenih zona sanitarne 

zaštite odnosno ograničenog gospodarskog razvoja. Gosp. Šeparović, povodom upita vijećnika 
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Ivice Bralića kazao je kako je cjevovod u Klis-Kosi apliciran kao projekt i predviđeno je da se 

cijela linija izmijeni sa novim cijevima. Na upit općinskog načelnika gđa. Mašić je kazala kako 

će se dinamika izgradnje odvodnog sustava dostaviti naknadno. Vezano uz upit vijećnice Tine 

Jurić na cijenu vode u naselju Prugovo predstavnik vodovoda Šeparović je istaknuo da cijena 

ovisi o nekoliko faktora (priključak na sustav odvodnje i sl.). Na neugodne mirise koji se šire iz 

primarnog kanalizacijskog sustava kroz Klis i “klapanje” šahti upozorio je vijećnik Dejan 

Glavina. Prisutni predstavnik gosp. Marović kazao je da treba ugraditi što više priključaka u 

ovaj sustav ali u ovom trenutku pokušat će se intervenirati sa privremenim “ispustima”.  

Na upit načelnika predstavnici vodovoda su kazali kako u slučaju puknuća cjevovodnog 

sustava trgovačko društvo osigurava stalna dežurstva i otklanjanje kvarova.  

 

Ad.2. 

Uvodno izvješće podnio je predsjednik općinskog vijeća, a nakon rasprave u kojoj su 

sudjelovali svi članovi općinskog vijeća jednoglasno se donosi 

 

O D L U K A 

 

1. o sklapanju Ugovora o osnivanju prava služnosti između općine Klis i Vodovoda i 

kanalizacije d.o.o. u svrhu izgradnje sustava Aglomeracije Split-Solin – projekt 

rekonstrukcije i dogradnje vodoopskrbnog sustava i sustava odvodnje na području 

općine Klis; 

2. Ovlašćuje se općinski načelnik Jakov Vetma da zaključi Ugovor iz točke 1. ove odluke. 

 

Jednoglasno je zaključeno da općinski načelnik u slučaju nove potrebe (pojavljivanje novih 

katast.čestica i sl.) za potrebe projekta zaključi dodatne ugovore o osnivanju prava služnosti. 

 

Ad.3.; Ad.4.; Ad.5.; Ad.6. i Ad.7. 

Zbog međusobne povezanosti jednoglasno je zaključeno da se o navedene četiri točke dnevnog 

reda povede istovremena rasprava.  

Uvodno izvješće podnio je općinski načelnik, a vijećanica Smiljana Mihovilović je kazala kako 

je dostavljeni materijal za ovu sjednicu obiman te je bilo malo vremena za analizirat ga. 

Gđa.Ksenija Glavina je kazala kako su se mijenjale odredbe odgovarajućeg Pravilnika te je 

izviješće napravljeno prema njemu. Vijećnica Mihovilović je kazala kako smatra da je vijeće 

malo uključeno u odlučivanju. Načelnik je odgovorio kako se sva izvješća dostavljaju sukladno 

Zakonu. 

Po zaključenju rasprave se donose  

 

Ad.3. većinom glasova (9 za i 2 suzdržana)  

 

O D L U K A 

 

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture 

na području općine Klis za 2017. godinu 

 

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

O D L U K A 

 

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području općine Klis za 2017. godinu; 
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Ad.5. većinom glasova (9 za i 2 suzdržana) 

 

O D L U K A 

 

o prihvaćanju Prijedloga Izvješća o provedbi Programa utroška sredstava naknade za 

zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u općini Klis za 2017. godinu; 

 

Ad.6. većinom glasova (9 za i 2 suzdržana) 

 

O D L U K A 

 

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna općine Klis za 2017. godinu  

(godišnji obračun proračuna); 

 

Ad.7. većinom glasova (9 za i 2 suzdržana) 

 

O D L U K A 

 

o prihvaćanju Izvješće općinskog načelnika općine Klis 

o radu za  2017. godine; 

 

 

Ad.8.; Ad.9. i Ad.10. 

Uvodno izvješće podnio je općinski načelnik ističući kako pri usvajanju Proračuna za ovu 

godinu nije uračunat manjak kapaciteta u općini (broj provedivih nabava i sl.) pa se odustalo 

od nekih projekata. Prijedlogom rebalansa projekt osvjetljenja Tvrđave neće se provesti ove 

godine kao i realizacija amfiteatra i ćišćenja parcela. Poseban problem pričinjava situacija kada 

neki natječaji koji su bili najavljeni nisu raspisani te nije bilo moguće provesti aplikaciju. 

Gđa. Ksenija Glavina je upozorila na potrebu ispravke pozicije brutto plaće i materijalni 

rashodi.  

Na upit vijećnice Mihovilović da pozicije predviđene za izgradnju mrtvačnice u Klisu temeljem 

ispostavljenih situacija možda prelaze vrijednost ugovorenih radova. Viši stručni savjetnik 

Zlatko Rožić je kazao kako nikakav anex ugovora kod izgradnje mrtvačnice nije zaključen, a 

općinski načelnik je odgovorio kako su se neki poslovi vezani uz ovaj objekt pokušali 

realizirati sa ŽUC-om i  našom županijom, ali te realizacije nije bilo.  

Na poziciji intelektualnih usluga knjižili su se svi projekti (katastarsko-geodeske usluge, 

geodezija, procjena vještaćenja, mrtvačnice Dugobabe, projekti Greben, jaslice, nadzor i sl.). 

Po zaključenju rasprave se donose 

 

Ad.8. većinom glasova (9 za i 2 suzdržana) 

 

O D L U K A 

o prihvaćanju Izmjena i dopuna Programa gradnje komunalne infrastrukture na 

području općine Klis za 2018. godinu; 

Ad.9. većenom glasova (9 za i 2 suzdržana) 

 

O D L U K A 
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o prihvaćanju Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području općine Klis za 2018. godinu; 

 

Ad.10. većinom glasova (9 za i 2 suzdržana) 

 

O D L U K A 

o prihvaćanje Izmjena i dopuna Proračuna općine Klis za 2018. godinu; 

 

Ad.11. 

Uvodno izvješće podnio je Milan Kurtović, a nakon rasprave u kojoj su sudjelovali svi članovi 

općinskog vijeća jednoglasno se donosi 

 

O D L U K A 

o komunalnim djelatnostima na području općine Klis; 

 

Ad.12. 

Obrazloženje prijedloga Odluke podnijeli su Jakov Vetma i Milan Kurtović, a nakon rasprave u 

kojoj su sudjelovali svi članovi općinskog vijeća većinom glasova (10 za i 1 suzdržan)  se 

donosi 

 

O D L U K A 

o mjerama za spriječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za 

uklanjanje odbačenog otpada na području općine Klis; 

 

Ad.13. 

Sa provedenim postupkom nabave izvijetio je Zlatko Rožić, a po zaključenju 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; 

 

Ad.14. 

Obrazloženje provedenog postupka prodaje podnio je predsjednik općinskog vijeća te dostavio 

pripadajući zapisnik povjerenstva.  

Po zaključenju rasprave većinom glasova (9 za i 2 suzdržana) se donosi 

 

 

O D L U K A 

o zaključenju Ugovora o kupoprodaji nekretnina  

a na temelju provedenog javnog natječaja sa slijedećim ponuditeljem  

odnosno kupcem 

 

 

 

1. Za nekretninu označenu kao dio čest.zem. 3787/17 k.o. Klis, lik B1 površine 718 m2 

prihvaća se ponuda ponuditelja Tonči Borovac iz Splita, Trondheimska 12 koji je  

ponudio kupovnu cijenu od 573,00 kn po m2; 
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2. Ovlašćuje se općinski načelnik općine Klis da zaključi Ugovor o kupoprodaji  iz točke 

1. ove Odluke. 

 

Ad.15. 

Uvodno izvješće podnijeli su predsjednik općinskog vijeća i općinski načelnik obrazloživši 

razloge kupnje nekretnine. Po zaključenju rasprave u kojoj su sudjelovali svi članovi općinskog 

vijeća jednoglasno se donosi 

 

O D L U K A 

 

o utvrđivanju postojanja pravnog interesa za kupnju dijela nekretnine označene 

kao čest.zem. 1550/3 i 1550/4, K.O. Brštanovo u vlasništvu Marije Sikirica iz 

Splita, Gotovčeva 8 u svrhu izgradnje mrtvačnice i pokretanje postupka 

kupnje opisanih nekretnina 

 

Ad.16. 

Obrazloženje prijedloga odluke podnio je Josip Didović. Konstatira se da u ovaj čas pristupa 

vijećnik Ivan Kalinić. 

Po zaključenju rasprave (10 za i 2 suzdržana) se donosi 

 

O D L U K A 

 

o pokretanju postupka prodaje  dijela nekretnine označene kao čest.zem. 1147/19 

K.O. Broćanac, i to: lik A površine 718 m2, lik B površine 1505 m2 i lik C 

površine 795 m2 u vlasništvu općine Klis u svrhu izgradnje obiteljskih stambenih 

građevina 

 

Ad.17. 

Po uvodnom izvješću predsjednika općinskog vijeća i rasprave u kojoj su sudjelovali svi 

članovi općinskog vijeća jednoglasno se donosi 

 

O D L U K A 

 

o pokretanju postupka prodaje dijela nekretnine označene kao čest.zem. 3787/15 K.O. 

Klis u površini 125m2 u vlasništvu općine Klis 

 

Ad.18. 

Sa sadržajem zahtjeva stranke izvijestio je općinski načelnik Jakov Vetma.  

Po zaključenju rasprave jednoglasno se donosi 

 

O D L U K A 

 

o pokretanju postupka uvrštavanja u registar nerazvrstanih cesta postojećeg 

prilaznog makadamskog puta koji vodi do čestica unutar zone UPU 35 

 

Ad.19. 

Sa zahtjevom Trgovačkog društva izvijestio je Josip Didović. 

Po zaključenju rasprave jednoglasno se donosi 
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O D L U K A 

 

o dodjeli suglasnosti komunalnom poduzeću Klis za postavljanje plakata  

na dijelu nekretnina označenih kao čest.zem. 3787/11 i 3451/3 sve K.O. Klis 

u vlasništvu općine Klis 

 

 

Ad.20. 

Uvodno izvješće povodom zamolbe Nikola Kulić iz Dugobaba podnio je općinski načelnik.  

Nakon zaključenja rasprave u kojoj su sudjelovali svi članovi općinskog vijeća jednoglasno je 

zaključeno da je potrebno da stranka ishodi odgovarajuću dokumentaciju za svoj objekt sa 

troškovnikom radova potrebnih za sanaciju istog. Nakon što se objekt legalizira stranka može 

aplicirati na natječaje naše županije u svrhu sanacije objekta. 

 

Ad.21. 

U uvodnom izvješću općinski načelnik je istaknuo kako zbog opće situacije sa otpadom 

moramo biti kooperativni sa tvrtkom Ćistoća Split. 

Po zaključenju rasprave jednoglasno se donosi 

 

O D L U K A 

 

o prihvaćanju prijedloga Ugovora br 712/KS/18 između Čistoće Split i Općine 

Klis o obavljanju poslova redovitog zbrinjavanja komunalnog otpada 

 

 

Ad.22. 

Obrazloženje prijedloga Odluke podnio je Josip Didović. Općinski načelnik je istaknuo kako 

kroz cijenu ulaznica treba pronaći dinamiku života za domicilno stanovništvo. 

Po zaključenju rasprave jednoglasno se donosi 

 

O D L U K U 
 

o visini cijene ulaznice u objekat Tvrđave Klis 

 

I.    Općina Klis ovom Odlukom utvrđuje visinu cijene ulaznice u objekt Tvrđave Klis i to: 

1. Za razdoblje od 01.svibnja do 31. listopada tekuće godine  

 

a) Odrasli (iznad 15 godine života) ....................................   60,00 kn ; 

b)   Djeca (do 15. godine) .....................................................   30,00 kn ; 

 

2. Za razdoblje od 01. siječnja do 30. travnja i razdoblje od 01. studenog do 31. prosinca 

tekuće godine: 

a) Odrasli (iznad 15 godine života) ................................ 40,00 kn ; 

b) Djeca (do 15 godine) .................................................  20,00 kn ; 

 

II.   Kupnjom ulaznica iz točke I.  stječe se pravo i besplatnog obilaska Etno agro parka Stella 

Croatica na lokalitetu Klis-Brdo, besplatni pristup javnom parkirališnom prostoru, posjet 

Interpretacijskom centru, Kneževu dvoru i Crkvi Sv. Vida. 
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III.  Organizirane grupe odraslih od 30 i više posjetitelja ostvaruju pravo na popust od 20%  . 

 

 

IV.  Danom donošenja ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini cijene ulaznice u objekt 

Tvrđave Klis („Službeni vjesnik općine Klis“ br. 1/18); 

 

Ad.23. 

Većinom glasova (11 za i 1 suzdržan) se verificiraju zapisnici sa 13. i 14. sjednice općinskog 

vijeća općine Klis. 

 

Ad.24. 

Izvješće o sadržaju zamolbe podnio je Josip Didović ističući da će se prostor, zbog 

građeviskog stanja objekta koristiti za privremeno odlaganje opreme i radnog materijala 

Komunalnog poduzeća. 

Po zaključenju rasprave jednoglasno se donosi 

 

O D L U K A 

 

o dodjeli na privremeno korištenje prostora (bivša PZ Klis) 

Komunalnom poduzeću Klis 

 

Ad.25. 

Na upit vijećnice Smiljane Mihovilović općinski načelnik je odgovorio da će se uputiti zahtjev 

Županijskoj upravi za ceste za uređenje križanja prometnice Belimovača – Megdan sa starom 

kliškom cestom. Vijećnica Mihovilović upitala je i zašto učestalo pregaraju rasvjetna tijela te da 

će sve biti dobro dok garancija na ta tijela ne istekne. Općinski načelnik je kazao da u 

zagorskom dijelu općine  još uvijek na pojedinim djelovima postoji loš napon, a u garantnom 

roku otklanjat će se sve eventualne nepravilnosti.  

 

Predsjedatelj utvrđuje da je dnevni red iscrpljen te sjednicu zaključuje u 19,20 sati. 
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