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 Z A P I S N I K 
 

 s 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Klis održane dana 09. svibnja 2019. godine u 

prostorijama trgovačkog društva „STELLA MEDITERANEA“ na Klis-Brdu  s početkom u 

18,30 sati. 

 

 

NAZOČNI ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA:  

Josip Didović, Ivica Bralić, Igor Vrvilo Tina Jurić,  Renata Karaman, Dejan Glavina, Ante 

Radoš, Maja Zelić, Smiljana Mihovilović, Ante Rizvan, Kažimir Radić i Ivan Kalinić. 

 

ODSUTNI: Ivan Baturina 

 

OD OSTALIH: Općinski načelnik Jakov Vetma. 

 

Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća Josip Didović.     

Minutom šutnje odaje se počast preminulom dugogodišnjem župniku župe Klis don Luki 

Joziću. 

 

Predsjedatelj predlaže usvajanje slijedećeg 

 

D N E V N O G     R E D A 

 

1. Vijećnička pitanja i odgovori; 

2. Izvješće općinskog Načelnika o stanju u prostoru na području općine Klis; 

3. Prihvaćanje prijedloga Izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom na području 

općine za 2018.g.; 

4. Pokretanje postupka za imenovanje članova Savjeta mladih na području općine 

5. Prihvaćanje prijedloga Odluke o pokretanju postupka za dodjelu zemljišta mladim 

obiteljima   

6. Prihvaćanje prijedloga Analize stanja sustava civilne zaštite na području općine Klis za 

2018.g. 

7. Prihvaćanje prijedloga Plana operativne primjene programa aktivnosti o provedbi 

posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2019.g. na 

području općine Klis. 

8. Prihvaćanje prijedloga Odluke o dodjeli suglasnosti na Statut narodne knjižnice i 

čitaonice u Klisu 

9. Prihvaćanje prijedloga Sporazuma sa booking com-om o uvjetima prodaje ulaznica za 

posjet Tvrđavi Klis; prihvaćanje Sporazuma o međusobnoj suradnji u području očuvanja 

i promidžbe kulturne i druge baštine dalmatinske zagore između općine Klis i tvrtke 

Stella Mediterranea d.o.o te Izvješće o kretanju prihoda s naslova prodaje ulaznica za 

Tvrđavu Klis; 

10. Izvješće općinskog Načelnika o pokretanju postupka donošenja odluka o unutarnjem 

ustroju općine Klis  

11. Prihvaćanje Prijedloga Odluke povodom zamolbe Mate Bosnića iz Splita ,Cetinska 12 

 

 

Dnevni red se jednoglasno prihvaća te se pristupa raspravljanju i odlučivanju po istom. 
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Većinom glasova (11 za i 1 suzdržan) verificiraju se zapisnici sa 18. 19. 20. I 21. sjednice 

općinskog vijeća općine Klis. 

 

Ad.1.  

Uvodno je predsjednik općinskog vijeća kazao kako će se prvi idući radni dan uputiti odgovor 

vijećniku Anti Rizvanu i ostalim vijećnicima, a na upit o statusu stanova koje je dobila općina 

Klis u razdiobi nekretnina. 

Vijećnica Smiljana Mihovilović je upitala kada će se podnijeti izvješća o izvršenju proračuna 

odnosno izvješće općinskog načelnika o svom radu.  

Općinski načelnik je kazao kako su izvješća dostavljena u zakonskom roku t enema prepreke 

da se uvrste na sjednicu ovog vijeća.  

U nastavku, vijećnica Mihovilović je istaknula kako smatra da postoje uvjeti da se materijali za 

sjednice šalju na email vijećnika. 

U kojoj je fazi projekt izgradnje sekundarne kanalizacijske mreže u Klisu i zašto nema izvješća 

općinskog načelnika na ovoj sjednici upitao je vijećnik Ante Rizvan. U svom odgovoru 

općinski načelnik je kazao kako su na ovoj sjednici bili predstavnici Vodovoda i kanalizacije, te 

odgovarali na postavljene upite. Radovi se planiraju u okviru sustava Split-Splin-Klis, a 

posljednje informacije su da ovaj postupak ide planiranim tijekom i velikim dijelom ovise o 

postupku javne nabave. Na upit vijećnika Kažimira Radića kojom dinamikom ide uređenje Trga 

Mejdan općinski načelnik je kazao kako su upravo krenuli radovi na rasvjeti objekta Tvrđave 

Klis. 

 

Ad. 2. 

Uvodno izvješće podnio je općinski načelnik posebno ističući kako je prostor općine velik, vrlo 

raznolik i pojavljuju se nove potrebe za definiranjem uvjeta života. 

Nismo zadovoljni stanjem komunalnog reda te je u tijeku izrada prijedloga odgovarajuće 

odluke. Vidljivo je da se privatno zemljište loše održava, a veliki problem su i ilegalni deponiji. 

Također postoji obveza iznalaženja odgovarajuće lokacije za reciklažno dvorište. U 

međuvremenu pojavile su se i inicijative za izgradnju školske dvorane u Klisu, izgradnju i 

ulaganje u radnu zonu Kurtovići – jug te će se vjerojatno ići u ciljane izmjene prostornog plana 

uređenja općine. Također, postoji inicijativa za izgradnju kampa na području zagorskog dijela 

općine te izgradnja poljskih kućica u poljoprivrednom zemljištu.  

Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali svi članovi općinskog vijeća izvješće se prima na znanje.  

 

Ad. 3. 

Obrazloženje prijedloga izvješća podnijela je vijećnica Maja Zelić a uz prihvaćene primjedbe 

vezane za edukativne kampanje i nabavku posuda za kompostiranje kod kuće ovo izvješće se 

jednoglasno prihvaća. 

 

Ad. 4. 

Izvješće je podnio predsjednik općinskog vijeća i to upoznajući prisutne sa važećom Odlukom 

o radu Savjeta mladih. Napomenuo je kako se sam postupak pokreće raspisivanjem javnog 

natječaja. U svojoj raspravi vijećnica Smiljana Mihovilović je kazala kako smatra da rad 

prethodnog Savjeta nije u potpunosti uspio. Smatra kako bi mlade trebalo više uključiti u rad 

ovog vijeća. Općinski načelnik je istaknuo kako ovo vijeće predstavlja i mlade te da oni uvijek 

mogu participirati u radu kroz članstvo u udrugama i slično. Nadodao je kako se kod 

donošenja odluka vodi računa o interesu mladih. Savjet mladih treba biti sugovornik, da izraze 

svoja mišljenja i zahtjeve – smatra vijećnik Ante Rizvan. Po zaključenju rasprave jednoglasno 

se donosi  
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O D L U K A 

 

o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka odabira  

članova Savjeta mladih iz reda članova općinskog vijeća 

 

U Povjerenstvo se imenuju: 

 

1. Igor Vrvilo, 

2. Ivan Kalinić, 

3. Josip Didović, 

4. Smiljana Mihovilović i 

5. Kažimir Radić. 

 

Ad. 5. 

U izvješću općinski načelnik ističe kako se u današnja vremena mlade osobe vrlo teško mogu 

domoći nekretnine u gradu, a s druge strane naše područje se postupno iseljava. Cijeli ovaj 

projekt je zamišljen kao jedna mjera za zaustavljanje tog trenda. Ovim putem pozivaju se i 

vijećnici da promisle i iznesu svoje stavove kako voditi cijelu ovu priču. U ovom trenutku 

imamo prijedlog za dodjelu nekretnina u naselju Prugovo. Vijećnik Ante Rizvan smatra kako 

još uvijek nismo definirali konkretne procedure za dodjelu nekretnina. Načelnik Jakov Vetma 

podsijeća kako je na neke probleme lako gledati sa strane. Naime, zemljište je trebalo najprije 

vlasnički riješiti. Opće poznato je da su postupci spori, a posebno kada treba “očistiti” neku 

veću nekretninu. U svojoj raspravi vijećnica Mihovilović ističe kako bi trebalo utvrditi kriterije 

te raspisati natječaj.  

Po zaključenju rasprave izvješće općinskog načelnika se prima na znanje. 

 

Ad. 6. 

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

općinskog vijeća jednoglasno se donosi 

 

O D L U K A 

 

o prihvaćanju prijedloga Analize stanja sustava civilne zaštite 

na području općine Klis za 2018.g. 

 

  

Ad. 7. 

Obrazloženje prijedloga Plana podnio je Milan Kurtović. Po zaključenju rasprave jednoglasno 

se donosi 

 

O D L U K A 

 

o prihvaćanju prijedloga Plana operativne primjene programa aktivnosti o 

provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 

2019.g. na području općine Klis. 

 

Ad. 8. 
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Izvješće su podnijeli Josip Didović i Milan Kurtović, a nakon rasprave u kojoj su sudjelovali svi 

članovi općinskog vijeća jednoglasno se donosi 

 

O D L U K A 

 

o dodjeli suglasnosti na Statut narodne knjižnice i čitaonice u Klisu 

 

 

Ad. 9. 

U uvodnom izvješću općinski načelnik je istaknuo da međunarodna tvrtka u oblasti turizma 

booking com u svojoj ponudi posjeduje i mogućnost kupnje odnosno prodaje ulaznica za 

posjet Tvrđavi Klis. Za ovu uslugu predlažu odnosno traže naknadu u visini od 10% cijene 

ulaznice. Ista je situacija i sa tvrtkom Stella Mediteranea. Evidentan je značajan skok 

posjetitelja, te smo prisiljeni nadopunjavati i popravljati mjesta u našoj turističkoj destinaciji. 

Ako se trenutni porast posjetitelja nastavi doći će i do gužvi u samom centru općine te je 

potrebno provesti disperziju posjetitelja. Destinaciju je potrebno brendirati što se sa tvrtkom 

Stella Mediteranea i njenom ponudom zaokružuje. Prisutnim vijećnicima obratio se i direktor 

tvrtke gosp. Andrija Polić. I vijećnici Smiljana Mihovilović i Ante Rizvan pozdravljaju javno 

privatno partnerstvo u interesu razvoja destinacije.  

Po zaključenju rasprave jednoglasno se  

 

1. Prihvaća ponuda booking com-a; 

 

2. Sporazum o međusobnoj suradnji u području očuvanja i promidžbe kulturne i druge baštine    

dalmatinske zagore. 

 

Ad. 10. 

Obrazloženje prijedloga Odluke podnio je općinski načelnik ističući da se predlaže preustroj 

rada upravnih tijela iz razloga što je došlo do porasta prihoda Proračuna, povećao se broj 

posjetitelja područja općine kao turističke destinacije, te mogućnosti daljnjeg financijskog  

iskorištavanja odnosno stvaranja dobiti resursa kojima raspolažemo.  

Po zaključenju rasprave jednoglasno se donosi 

 

O D L U K A 

 

o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Općine Klis 

 

Ad. 11. 

Sa sadržajem zamolbe stranke izvijestio je Josip Didović. Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali 

svi članovi općinskog vijeća jednoglasno se donosi  

 

O D L U K A 

                     

povodom zamolbe Mate Bosnića iz Splita, Cetinska 12 

 

1. Udovoljava se zamolbi Mate Bosnića iz Splita, Cetinska 12 na način da se obveza plaćanja 

komunalnog doprinosa po Rješenju broj 59-01/17 od 08.05.2017. godine umanjuje za 20% tj 

utvrđuje nova obveza po navedenom Rješenju u plaćanju iznosa od 129.399,09 kuna. 
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Predsjedatelj utvrđuje da je dnevni red iscrpljen te sjednicu zaključuje u 20,00 sati. 

 

KLASA: 021-05/19-01/01 

URBR: 2180/03-01/19-828 

KLIS, 09. svibnja 2019. 

 

  

ZAPISNIK SASTAVIO                                                             PREDSJEDNIK  

                                                                                                OPĆINSKOG VIJEĆA  

 

      Milan Kurtović                                                                         Josip Didović,v.r. 

 

 


