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 Z A P I S N I K 
 

 

 s 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Klis održane dana 12. prosinca 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, Ante Rizvan i Ivan Kalinić. 

 

ODSUTNI: Kažimir Radić. 

 

OD OSTALIH: Općinski načelnik Jakov Vetma, predstavnici trgovačkog društva „Promet“ 

Split, gosp.Dinko Radić. 

 

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 21. „Prihvaćanje prijedloga Odluke o provođenju postupka usklađenja 

katastarskih i stvarnih granica na predjelu Greben -  Klis“ i točke 22. „Prihvaćanje prijedloga 

Odluke o davanju suglasnosti općinskom načelniku za sklapanje ugovora o jednostavnoj nabavi 

rabljenog osobnog automobila za potrebe Jedinstvenog upravnog odjela. 

 

Prijedlozi su jednoglasno prihvaćeni, te predsjedatelj predlaže usvajanje slijedećeg 

 

D N E V N O G     R E D A 

 

Verifikacija zapisnika sa 15. i 16. sjednice općinskog vijeća. 

 

1. Rasprava i prihvaćanje prijedloga Ugovora Promet d.o.o. iz Splita o pružanju 

komunalne usluge i o nadoknadi troškova prijevoza putnika u javnom prometu sa 

tarifnim sustavom i cjenikom usluga ovog društva; 

 

2. Prihvaćanje prijedloga Programa gradnje komunalne infrastrukture u općini Klis za 

2019. godinu; 

3. Prihvaćanje prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture u općini Klis za 

2019. godinu; 

4. Prihvaćanje prijedloga Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u općini Klis za 2019. godinu; 

5. Prihvaćanje prijedloga Programa javnih potreba u području socijalne skrbi općine Klis za 

2019. godinu; 

6. Prihvaćanje prijedloga Programa javnih potreba u kulturi općine Klis za 2019. godinu; 

7. Prihvaćanje prijedloga Programa javnih potreba u sportu općine Klis za 2019. godinu; 

8. Prihvaćanje prijedloga Proračuna općine Klis za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 

2021. godinu; 
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9. Prihvaćanje prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna općine Klis za 2019. godinu; 

10. Prihvaćanje prijedloga izvještaja o izvršenju Proračuna za razdoblje 01.01.2018. do 

30.06.2018. godine; 

11. Prihvaćanje prijedloga Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika 

općinskog načelnika iz radnog odnosa; 

12. Prihvaćanje prijedloga Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i 

namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Klis 

 

13. Prihvaćanje prijedloga Odluke o pokretanju postupka zaduživanja; 

14. Prihvaćanje prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi općine Klis; 

15. Prihvaćanje prijedloga Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade; 

16. Prihvaćanje prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu općine Klis; 

17. Prihvaćanje prijedloga Odluke o visini grobljanske naknade; 

18. Prihvaćanje Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za općinu Lećevica 

i općinu Klis; 

19. Prihvaćanje prijedloga Plana zaštite od požara za općinu Lećevica i općinu Klis; 

20. Prihvaćanje Odluke povodom zamolbe Mate Zoko iz Dugobaba za oslobađanje od 

plaćanja komunalnog doprinosa pri legalizaciji objekta; 

21. Prihvaćanje prijedloga Odluke o provođenju postupka usklađenja katastarskih i stvarnih 

granica na predjelu Greben -  Klis; 

22. Prihvaćanje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti općinskom načelniku za sklapanje 

ugovora o jednostavnoj nabavi rabljenog osobnog automobila za potrebe Jedinstvenog 

upravnog odjela; 

23. Vijećnička pitanja i odgovori. 

 

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

 

Većinom glasova (11 za i 1 suzdržan) se verificiraju zapisnici sa 15. i 16. sjednice općinskog 

vijeća. 

 

Ad.1. 

 

U uvodnom izvješću općinski načelnik je istaknuo kako se novim prijedlogom ugovora 

trgovačkog društva predlaže povećanje sufinanciranja za četiri puta u odnosu na dosadašnje 

obveze. Radi se o svojevrsnom ultimatum pa čak i sindikalna organizacija tvrtke upozorava 

suvlasnike na potrebu prihvaćanja prijedloga ugovora. Stav je općine da je sadašnja pozicija 

društva rezultat lošeg rada uprava koje su imenovane od strane Grada Splita. U raspravi 

predstavnik Prometa, gosp. Dinko Radić navodi kako razumije načelnika ali sindikati društva 

rade odvojeno od uprave. Zadovoljan je načinom da se vode iskreni razgovori ali predloženi 

iznos sufinanciranja ne mora biti točan. Sam izračun temelji se na kilometraži sa područja 

općine. U ovom slučaju najveći su problem linije javnog podruzeća koje prometuju u zagorski 

dio županije. Vijećnik Ante Rizvan podržava iznesene stavove načelnika te također ističe da se 

u poduzeću radi o lošem upravljanju. I vjećnica Maja Zelić poziva se na uredbu kojom je 

uređen cijeli sustav upravljanja. Prijedlogom ugovora obuhvaćena su samo djelomično odredbe 

ove uredbe i to onaj dio koji ide “na ruku” društvu. Predviđeni iznos sufinanciranja je 

neprihvatljiv i ultimativan – mišljenje je vijećnice Smiljane Mihovilović. I njeno je mišljenje 

kako su uprave postavljene od grada Splita vodile loše poslovanje.  Stoga nije u redu da manje 

općine plaćaju gubitke nastale radom ovih uprava. Ali sam je sustav glomazan. Vijećnica se 

usprotivila sufinanciranju linija koje samo prolaze kroz općinu.  
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Na kvalitetu usluge koja je loša posebno u ovim zimskim danima ukazala je i vijećnica Renata 

Karaman. Zašto bi zagora bila teret društvu – kazao je vijećnik Igor Vrvilo. Uprave društva 

ukinule su zone, pokazne karte te je ovaj ugovor zapravo ucjenjivački. Po zaključenju 

rasprave, na prijedlog općinskog načelnika jednoglasno se donose 

 

 

Z A K L J U Č C I 
 

1. Općinsko vijeće općine Klis ne prihvaća prijedlog Ugovora u obliku koje je dostavilo 

Trgovačko društvo; 

2. Upotrijebljenja metodologija je jednostrana (ide u prilog društvu, plaćanje troškova s 

područja drugih jedinica lokalne samouprave vrši se višekratno i sl); 

3. Općini Klis nije interes prekinuti suradnju sa društvom zbog lošeg rada Uprava; 

4. Tumačenje Uredbe odnosno direktive vezano uz obavljanje javnog prijevoza putnika je 

neprihvatljivo i prilagođavanje jednoj strain iz Ugovora; 

5. Zahtijeva se od Trgovačkog društva da odredbe Ugovora sukladi sa Zakonom odnosno 

uredbom, te je neprihvatljivo da se neisporučivanje usluga od strane prijevoznika ne 

može utužiti, tj. sankcionirati; 

6. U svrhu racionalizacije troškova prijevoza ova jedinica lokalne samouprave je spremna 

sudjelovati u otkupu pripadajućeg zemljišta za potrebe izgradnje terminal; 

7. Općina Klis očekuje poziv Uprave društva vezano uz dogovor oko modela suradnje i 

uz sudjelovanje ovog vijeća pronaći obostrano prihvatljivo rješenje; 

8. Vezano uz naprijed zaključeno općina neće izvještavati javnost kako ne bi utjecala na 

odluke drugih jedinica lokalne samouprave, a u slučaju zauzimanja negativnog stave od 

strane Trgovačkog društva odgovorit ćemo na adekvatan način. 

 

 

Ad.2.; Ad.3.; Ad.4.; Ad.5.; Ad.6.; Ad.7.; Ad.8. i Ad.9. 

 

Obrazloženje prijedloga Odluka podnio je općinski načelnik posebno ističući da će se raditi na 

povezivanju izvora prihoda i proračunsko trošenje sredstava tj. da će se sredstva namjenski 

trošiti. Općina Klis je već sada dostavila određene projekte aplicirajući na natječaje Fondova, 

Ministarstava i slično. Proračunski prihod je ambiciozan i to iz razloga što je teško predvidjeti 

sve situacije koje će se događati u 2019. godini (dinamika raspisivanja natječaja i slično). Već 

sada se očekuje znantan prihod od prodaje zemljišta, poreza na dohodak, utržak sredstava od 

ulaznica u objekt Tvrđave Klis i komunalne naknade. Očekuje se i zaključenje Ugovora o 

pravu služnosti sa telekomima i prihod s naslova korištenja ulica kod polaganja vodova.  

Od kapitalnih projekata očekuje se završetak izgradnje mrtvačnice Klis i postavljanje rasvjete 

na objektu Tvrđave. U zagorskom dijelu općine nastavlja se sa uređenjem prvenstveno sada 

makadamskih cesta i javne rasvjete. Novim zakonom očekuje se i povećanje prihoda s naslova 

statusa brdsko-planinskog područja. U pripremi je izrada projektne dokumentacije za uređenje 

državne ceste kroz naselje Prugovo te sportske dvorane u Klisu. Nastavlja se projekt 

prekogranične suradnje te priprema projekata za EU fondove. Predviđa se i nabavka opreme za 

KGD Mosor iz Klis-Kose. U narednom razdoblju cilj je da općina Klis osigura 20 do 25 

milijuna kuna izvornih prihoda.  

Gđa Ksenija Glavina ističe da se prijedlog Proračuna temelji na zakonskim odredbama, 

Pravilniku i smjernicama Vlade RH. 

Prijedlogom Proračuna predviđena je i nova aktivnost – majke odgajateljice.  
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Vijećnica Smiljana Mihovilović iznijela je primjedbe na pripremljene prijedloge programa 

gradnje i održavanja komunalne infrastrukture na području općine. Smatra kako su prihodi za 

2019. Godinu nerealni jer se baziraju na fondove i Ministarstva. Upozorila je kako ponovno u 

proračunu nema rješavanje pitanja vodoopskrbe Brdo-Bašići. Načelnik je odgovorio kako je 

ovo pitanje dio projekta EKO sustava. U nastavku vijećnica je upitala zašto je predviđen veliki 

iznos za uređenje prostora u prizemlju zgrade općine. Zlatko Rožić je kazao kako se predviđa, 

ukoliko bude uvjeta da se zgrada općine priključi na kanalizacijski sustav te eventualno 

spajanje na plin. Kao što je poznato u prizemlju je predviđen prostor za poštu. 

Vijećnica Mihovilović iznijela je i stav kako smatra da je za komunalno održavanje predviđen 

veliki izdatak u 2019. godini, pogotovo uzme li se u obzir činjenica da imamo i radnike na 

javnim radovima. Načelnik je kazao kako zaposlenici na javnim radovima ne rade teške fizičke 

poslove te dolaze izravno sa Zavoda.  

Cijeli razvoj općine se bazira na turizmu, smatra vijećnik Ante Rizvan te dodaje kako nemamo 

gospodarske aktivnosti niti investitora. Vezano za financiranje udruga općinski načelnik je 

kazao kako je prije donošenja proračuna objavljen javni poziv za iskaz interesa, a početkom 

godine će se raspisati natječaj nakon kojeg će se odlučiti o točnim financiranjima rada udruga. 

U nastavku, načelnik je pojasnio kako se “nekim pomoćima” uređuju zapravo mnoge 

makadamske ceste napr. Broćanac i Brštanovo. Očekuje se i prihod od prodaje zemljišta jer 

imamo vrijednu imovinu (oko 120 mil.kuna). 

U svojoj raspravi vijećnik Ante Rizvan ističe kako smo u prošloj godini imali ostvarenje 

Proračuna od oko 18 mil.kuna a prijedlogom proračuna za 2019. ovaj iznos je preduplan. 

Smatra kako se stalno povećavaju prihodi na način da se proračun “napuše” a ostvarenje je 

nešto drugo. 

Vezano uz točku 8. Prihvaćenog dnevnog reda načelnik je kazao kako se financiranje nekih 

programa “provlači” kroz više proračunskih godina. Ovim proračunom otvara se mogućnost 

rješavanja nekakvih izvanrednih okolnosti (požari, nepogode i sl.). 

Također, značajan je i program karajobraznog uređenja oko pojasa Tvrđave odnosno centra 

mjesta. Po zaključenju rasprave se donose 

 

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

 

ODLUKA  

 

o Programu gradnje komunalne infrastrukture 

u općini Klis za 2019. godinu 

 

Ad.3. (većinom glasova 10 za i 2 suzdržana) 

 

ODLUKA  

 

o Programu gradnje komunalne infrastrukture  

u općini Klis za 2019. godinu 

 

Ad.4. (većinom glasova 10 za i 2 suzdržana) 

 

ODLUKA 

 

o Programu utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 

zgrada u općini Klis za 2019. godinu 
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Ad.5. (većinom glasova 10 za i 2 suzdržana) 

 

ODLUKA 

 

o Programu javnih potreba u području socijalne skrbi općine Klis 

za 2019. godinu 

 

Ad.6. (većinom glasova 10 za i 2 suzdržana) 

 

ODLUKA 

 

o Programu javnih potreba u kulturi općine Klis za 2019. godinu 

 

Ad.7. (većinom glasova 10 za i 2 suzdržana) 

 

ODLUKA 

 

o Programu javnih potreba u sportu općine Klis za 2019. godinu 

 

Ad.8. (većinom glasova 10 za i 2 suzdržana) 

 

ODLUKA 

 

o prihvaćanju Proračuna općine Klis za 2019. godinu 

i projekcije za 2020. i 2021. godinu 

 

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

 

ODLUKA 

 

 o izvršavanju Proračuna općine Klis za 2019. godinu 

 

Ad.10. 

 

Obrazloženje prijedloga izviješća podnio je općinski načelnik a po zaključenju rasprave 

jednoglasno se donosi 

 

O D L U K A 

 

o prihvaćanju izvještaja o izvršenju Proračuna 

za razdoblje 01.01.2018. do 30.06.2018. godine 

 

Ad.11. 

Obrazloženje prijedloga odluke podnio je predsjednik vijeća Josip Didović. Po zaključenju 

rasprave u kojoj je naglašeno da se odluka uskladi sa Zakonom većinom glasova (11 za i 1 

suzdržan) se donosi 
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ODLUKA  

 

o plaći i drugim pravima 

općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika iz radnog odnosa 

 

Ad.12. 

Nakon uvodnog izvješća općinskog načelnika (većinom glasova 11 za i 1 suzdržan)  se donosi 

 

ODLUKA 

 

o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika 

u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Klis 

 

Ad.13. 

U svom izvješću općinski načelnik ističe kako uskoro kreće projekt izgradnje rasvjete na 

Tvrđavi Klis, te za osiguranje likvidnosti predlaže se uzeti minus dopušten po računu dakle bez 

podizanja kredita. Na upit vijećnika Ivana Kalinića načelnik je odgovorio kako maksimalni 

iznos tog minusa može iznositi do 10% odnosno u našem slučaju oko 2,8 mil.kuna. Po 

zaključenju rasprave jednoglasno se donosi 

 

ODLUKA 

o pokretanju postupka zaduživanja 

 

Ad.14. 

Obrazloženje prijedloga Odluke podnio je Josip Didović, a na upit vijećnika Ivana Kalinića 

zašto postoji razlika u obvezama po pojedinim zonama odgovoreno je da to zavisi o 

komunalnoj opremljenosti komunalnog područja. 

Po zaključenju rasprave većinom glasova (11 za i 1 suzdržan) se donosi 

 

ODLUKA 

o komunalnoj naknadi općine Klis 

 

Ad.15. 

Po uvodnom izvješću predsjednika vijeća (većinom glasova 11 za i 1 suzdržan) se donosi 

 

ODLUKA 

 

o vrijednosti boda komunalne naknade 

 

 

Ad.16. 

Izvješće je podnio Josip Didović, a vijećnica Smiljana Mihovilović je kazala kako smatra da su 

predloženi visoki iznosi u obvezama za novogradnju, te da bi trebalo razgraničiti obveze 

vlasnika i korisnika prostora. Naime, smatra kako vlasnici ne bi trebali odgovarati za obveze 

osoba u najmu. Odgovoreno je kako se radi o zakonskom rješenju koje je ugrađeno u odluku.  

Po zaključenju rasprave većinom glasova (11 za i 1 suzdržan) se donosi 
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ODLUKA 

 

o komunalnom doprinosu općine Klis 

 

Ad.17. 

Nakon uvodnog izvješća predsjednika vijeća te rasprave u kojoj su sudjelovali svi članovi 

općinskog vijeća jednoglasno  se donosi 

 

ODLUKA 

o visini grobljanske naknade 

 

Ad.18. 

Sa sadržajem prijedloga procjene izvijestio je Milan Kurtović. Naglašeno je kako je svoju 

suglasnost na ovaj document dala Policijska uprava splitsko-dalmatinska i nadležna županijska 

vatrogasna zajednica. Po zaključenju rasprave jednoglasno se donosi 

 

ODLUKA  

 

o prihvaćanju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija 

za općinu Lećevica i općinu Klis 

 

Ad.19. 

Kao i u prethodnoj točci konstatira se da su ishođene potrebne prethodne suglasnosti te se 

jednoglasno donosi 

ODLUKA 

 

o prihvaćanju Plana zaštite od požara za općinu Lećevica i općinu Klis 

 

 

Ad.20. 

Obrazloženje zahtjeva stranke iznio je općinski načelnik. Iz razloga socijalnog statusa obitelji 

(invalidi, višečlana obitelj) jednoglasno se donosi 

 

ODLUKA 

 

o oslobađanju Mate Zoko iz Dugobaba Kralja Tomislava 33 

 od obveze plaćanja komunalnog doprinosa po rješenju broj 72-01/18  

od 19.11.2018. godine u visini od 7.457,70 kn 

 

Ad.21. 

Nakon uvodnog izvješća predsjednika vijeća, vijećnik Ante Rizvan je kazao kako je katastarske 

granice izrađivač treao urediti ranije. Po zaključenju rasprave jednoglasno se  donosi   

 

ODLUKA 

 

o provođenju postupka usklađenja katastarskih stvarnih granica  

na predjelu Greben -  Klis 
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Ad.22. 

Obrazloženje prijedloga Odluke podnio je predsjednik vijeća. Po zaključenju rasprave (većinom 

glasova 11 za i 1 suzdržan) se donosi 

 

ODLUKA 

 

o davanju suglasnosti općinskom načelniku za sklapanje ugovora o jednostavnoj 

nabavi rabljenog osobnog automobila za potrebe Jedinstvenog upravnog odjela 

 

Ad.23. 

Konstatira se da vijećnici na ovoj sjednici ne postavljaju upite. 

 

 

Predsjedatelj utvrđuje da je dnevni red iscrpljen te sjednicu zaključuje u 12,20 sati. 

 

KLASA: 021-05/18-01/01 

URBR: 2180/03-01/18-2033 

KLIS, 12. prosinca 2018. 

 

 

 

  

ZAPISNIK SASTAVIO                                                             PREDSJEDNIK  

                                                                                                OPĆINSKOG VIJEĆA  

 

  Milan Kurtović                                                                           Josip Didović 

 


