
 

1 

 

 Z A P I S N I K 
 

 s 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Klis, održane dana 3. listopada  2019. godine 

u prostorijama općinske vijećnice u Klisu s početkom u 17,30 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, Kažimir Radić. 

 

ODSUTNI: Ivan Kalinić 

 

OD OSTALIH: Općinski načelnik Jakov Vetma, v.d. pročelnik ureda načelnika – Milan 

Kurtović, v.d. pročelnik upravnog odjela za opće poslove – Mila Mihovilović, v.d. pročelnik 

upravnog odjela za komunalne djelatnosti i prostorno uređenje – Zlatko Rožić, v.d. pročelnik 

upravnog odjela za financije i računovodstvo – Ksenija Glavina, te g. Frane Strikić (Institut za 

jadranske kulture i melioraciju krša). 

 

Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća Josip Didović.     

Minutom šutnje odaje se počast svim preminulima u Domovinskom ratu. 

Na predloženi, dostavljeni pisani dnevni red zamjenu točaka 1. i 4. zatražio je predsjednik 

vijeća i to iz razloga što je sjednici pristupio izvjestitelj gosp. Frane Strikić. Prijedlog je 

jednoglasno prihvaćen te predsjedatelj predlaže usvajanje slijedećeg 

 

D N E V N O G     R E D A 

 

- Verifikacija zapisnika sa 24. i 25. sjednice općinskog vijeća 

 

1. Vijećnička pitanja i odgovori; 

2. Prihvaćanje prijedloga Statuta Općine Klis; 

3. Prihvaćanje prijedloga Odluke o novčanoj pomoći za roditelja-odgajatelja; 

4. Prihvaćanje prijedloga Programa gospodarenja poljoprivrednim zemljištem na 

području općine Klis; 

     5.  Prihvaćanje prijedloga Odluke o visini cijene ulaznica u objekt Tvrđave Klis; 

     6.  Prihvaćanje prijedloga Odluke o koeficijentima za obračun plaće Pročelnika upravnih    

 tijela Općine Klis; 

     7.  Tumačenje pojedinih odredbi Prostornog plana uređenja Općine Klis; 

     8.  Prihvaćanje prijedloga Odluke o pokretanju postupka prodaje dijela nekretnine 

označene kao čest.zem. 3787/10 K.O Klis i to: 

 

- Lik A, površine 800.77 m2 

- Lik B, površine 754.86 m2 

- Lik C, površine 1013.52 m2 

- Lik D, površine 1003.67 m2 

- Lik E, površine 850.91 m2 

- Lik F, površine 1111.51 m2 

- Lik G, površine 1164.76 m2 

- Lik H, površine 724.67 m2 

- Lik I, površine 1997.32 m2 

- Lik J, površine 894.50 m2 

- Lik K, površine 916.42 m2 
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- Lik L, površine 897.04 m2 

- Lik M, površine 956.64 m2 

- Lik N, površine 949.51 m2 

 

9. Prihvaćanje prijedloga Odluke o kupnji dijela nekretnine označene kao čest.zem. 3458/3 

K.O Klis, površine 22 m2 u svrhu proširenja postojećeg javnog puta u vlasništvu Mare 

Pleštine ud. Kristiana za 1/2, iz Klisa, Vujević Anita iz Klisa za 1/4  i Lončar Marijana iz 

Stobreča za 1/4 . 

 

10. Prihvaćanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju ulica i 

trgova na području Općine Klis (zagorski dio- Vučevica) 

 

 

Jednoglasno se verificiraju zapisnici sa 24. i 25 sjednice općinskog vijeća Općine Klis. 

 

Ad.1.  

Uvodno izlaganje o izrađenom Programu raspolaganja proljoprivrednim zemljištem u 

vlasništu Republike Hrvatske iznio je g. Frane Strikić (Institut za jadranske kulture i 

melioraciju krša). Upoznao je prisutne sa dinamikom izrade, značenju programa, te bitnim 

uvjetima budućeg davanja u zakup/prodaju od strane Općine Klis prema pravnim i fizičkim 

osobama. 

Predsjedatelj predlaže raspravu po navedenoj točki dnevnog reda. 

Vijećnica Smiljana Mihovilović je ukazala na potrebu održavanja tematske sjednice po ovoj 

temi, prije davanja na usvajanje općinskom vijeću. Predsjedatelj je vijećnicu izvijestio kako je 

prethodno bilo javno savjetovanje od 15 dana, te da je svatko tko je imao primjedbu mogao u 

otvorenom roku ukazati na to. 

Vijećnik Kažimir Radić je upitao na koji način će to utjecati u budućnosti na malog 

gospodarstvenika (OPG-ove) u smislu poreznih nameta. G. Frane Strikić je odgovorio kako 

Program određuje samo plan upravljanja državnom imovinom, dok je općinski načelnik g. 

Vetma, kao i vijećnica Maja Zelić pozdravio važnost davanja poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu RH općinama, jer se svakodnevno u poslovanju pojavljuju upiti mještana Klisa o 

mogućnostima davanja poljoprivrednih zemljišta u zakup, odnosno vlada veliki interes ljudi 

za bavljenje poljoprivredom. Josip Didović je upitao može li se dati prednost našim lokalnim 

OPG-ovima pri raspisivanju natječaja, na što je g. Strikić odgovorio da može, te da Zakon isto 

i predviđa. 

Po zaključenju rasprave predsjedatelj daje točku dnevnog reda na glasovanje, te se sa 10 

(deset) glasova ZA i 2 (dva) SUZDRŽANA donosi 

 

 

ODLUKA 

o prihvaćanju prijedloga Programa gospodarenja poljoprivrednim 

zemljištem na području Općine Klis 

 

Ad.2. 

Vijećnica Smiljana Mihovilović je upitala za status projektno-tehničke dokumentacije za 

školsku dvoranu u Klisu, te zašto je mrtvačnica puštena u rad ako se nisu zadovoljili uvjeti da 

bi se otvorila. Što se tiče dokumentacije za dvoranu, načelnik Vetma je odgovorio kako je 

Splisko-dalmatinska županija osigurala financijska sredstva izradu dokumentacije, te da ista 

uključuje i pristupni put parking. Također, izvijestio je kako će buduća dvorana, ukoliko bude 
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moguće, sadržavati jedan dio prostora namijenjen boksačkom klubu, te da će kao takva biti 

pod upravljanjem županije, a prostorije DVD-a Klis će se biti u sadašnjem boksačkom klubu. 

 

Vezano za upit o mrtvačnici, načelnik Vetma je rekao kako je to dio proceduralne greške 

HEP-a, jer nisu imali provedenu javnu nabavu koja se odnosi na odgovarajući naponski kabel, 

ali da će svakako sve biti dovršeno. 

Vijećnica Maja Zelić je upitala kakva je dinamika izrade dokumentacije za cestu i 

kanalizacijski sustav na relaciji Megdan-Rupotina, te je upozorila na prometovanje autobusnih 

linija tvrtke Promet koji prolaze kroz Klis (ne zaustavljaju se na pojedinim stanicama). 

Načelnik Vetma je odgovorio kako će se po pitanju ceste i kanalizacijskog sustava intezivirati 

pregovori sa ŽUC-om, a za tvrtku Promet će se sastaviti službeni dopis kojim će se upozoriti 

na neregularnosti u prometovanju. 

Vijećnik Ante Rizvan je upitao kakvo je financijsko stanje Općine, te kad se očekuje 

završetak radova postavljanja rasvjete na tvrđavi Klis. 

Načelnik Vetma je izvijestio kako je ove godine općinu zatekla obveza isplaćivanja povrata 

porezna, ali da je prisutna likvidnost općinskog proračuna. Što se tiče projekta rasvjete na 

tvrđavi, rekao je kako su konzervatori dali primjedbe na određni dio projekta (što je je uz 

vremenke uvjete odužilo samo izvođenje radova), ali da se službeno otvorenje i puštanje 

rasvjete u rad očekuje kroz desetak dana. 

Vijećnik Ivica Bralić je upitao što je sa betoniranjem puta u naselju Barići u Klis-Kosi, na što 

je načelnik dao odgovor kako će izrada troškovnika i nabava za isto krenuti ubrzo. 

Vijećnica Tina Jurić je upitala kada se očekuje projekt ceste kroz Prugovo, a načelnik je 

odgovorio kako je ugovorena izrada idejnog rješenja. 

 

Ad. 3. 

Uvodno izlaganje je podnio predsjednik općinskog vijeća. Zbog reorganizacije općinskih 

tijela, potrebne su izmjene Statuta Općine Klis. Na prethodno održanom međustranačkom 

vijeću, vijećnici su se usuglasili kako je potrebno izvršiti određene izmjene u Statutu i to na 

način da se u točki 28. nadoda da općinsko vijeće usvaja i polugodišnje izvješće o Proračunu. 

Nadalje, u dijelu XI. Statuta (Imovina i financiranje Općine Klis), predsjednik vijeća je uz 

prethodnu konzultaciju sa ostaim vijećnicima predložio da se u članku 78. uglavi kako 

Tvrđavom Klis upravlja Općina.  

Po završetku izlaganja jednoglasno se prihvaća 

 

 

ODLUKA 

o prihvaćanju prijedloga Statuta Općine Klis 

 

 

Ad. 4. 

Obrazloženje prijedloga Odluke o novčanoj pomoći za roditelja-odgajatelja je podnio 

općinski načelnik, ističući važnost demografskog razvoja našeg područja. 

Vijećnica Maja Zelić je također istaknula da je potrebno detaljnije razraditi uvjete same 

Odluke, kako se ne bi ostavio prostor manipulaciji, te je predložila da se u Odluku uglavi 

stavak koji određuje da korisnik sredstava ne može biti osoba koja ima primanja po osnovi 

drugog dohotka. Vijećnica Smiljana Mihovilović je izrazila negodovanje Odlukom i to iz 

razloga što dijete neće moći ići u vrtić. Zbog niza upita o uvjetima koji se trebaju zadovoljiti 

ovom Odlukom, predsjednik vijeća je predložio osnivanje tročlane Komisije za tumačenje 

Odluke, te za članove predlaže Milana Kurtovića i Maju Zelić, a za predsjednika Milu 

Mihovilović. 
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Po zaključenje rasprave, sa 10 (deset) glasova ZA i 1( jedan) SUZDRŽAN, usvaja se 

amandman vijećnice Zelić 

 

ODLUKA 

o osnivanju komisije za tumačenje Odluke 

za roditelja-odgajatelja 

 

te, sa 10 (deset) glasova ZA i 1( jedan) SUZDRŽAN, prihvaća se 

 

 

ODLUKA 

o novčanoj pomoći za roditelja-odgajatelja 

 

 

Ad.5. 

Uvodno izvješće po ovoj točki je podnio općinski načelnik, te istakno porast prihoda i 

posjećenosti same tvrđave Klis u odnosu na prošlu godinu, kao i dodatnoj turističkoj ponudi 

za kupljenu ulaznicu. 

Po završetku izlaganja, jednoglasno se prihvaća 

 

ODLUKA 

o visini cijene ulaznica u objekt 

Tvrđave Klis 

 

Ad.6. 

Predsjednik vijeća je obrazložio kako su ukidanjem Jedinstvenog upravnog odjela, formirani 

novi upravni odjeli, te shodno time potrebno je imenovanim v.d. pročelnicima odrediti 

koeficijent složenosti poslova. Predloženi koeficijent je već postojeći (onaj koji je bio određen 

za Jednistveni upravni odjel). 

Po završetku izlaganja jednoglasno se prihvaća 

 

ODLUKA 

o koeficijentima za obračun plaće 

Pročelnika upravnih tijela Općine Klis 

 

 

Ad.7. 

Uvodno izlaganje je iznio v.d. pročelnik Zlatko Rožić, te je predložio da se kroz buduće 

izmjene prostorno-planske dokumentacije vodi računa o zaštiti „koridora puta“. 

Po zaključenju rasprave, jednoglasno se prihvaća tumačenje pojedinih odredbi Prostornog 

plana uređenja Općine Klis. 

 

Ad.8. 

Prijedlog prodaje zemljišta je iznio općinski načelnik, ističući kako se kroz provedena 2 javna 

natječaja za izgradnju hotela nije javio potencijalni investitor. 

Po završetku izlaganja, sa 9 (devet) glasova ZA, te 2 (dva) SUZDRŽANA, prihvaća se 

ODLUKA 

o pokretanju postupka prodaje dijela 

nekretnine označene kao čest.zem.  
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3787/10 K.O Klis i to: 

 

- Lik A, površine 800.77 m2 

- Lik B, površine 754.86 m2 

- Lik C, površine 1013.52 m2 

- Lik D, površine 1003.67 m2 

- Lik E, površine 850.91 m2 

- Lik F, površine 1111.51 m2 

- Lik G, površine 1164.76 m2 

- Lik H, površine 724.67 m2 

- Lik I, površine 1997.32 m2 

- Lik J, površine 894.50 m2 

- Lik K, površine 916.42 m2 

- Lik L, površine 897.04 m2 

- Lik M, površine 956.64 m2 

- Lik N, površine 949.51 m2 

 

 

Ad.9. 

Uvodno izlaganje je podnio predsjednik vijeća, te je predložio da se u svrhu proširenja 

postojećeg javnog puta otkupi od vlasnika, sukladno procjembenom elaboratu tržišne 

vrijednosti nekretnine u vrijednosti od 11.200,00 kn. 

Po završetku izlaganja, jednoglasno se prihvaća 

 

ODLUKA 

o kupnji dijela nekretnine 

označene kao čest.zem. 3458/3 K.O Klis 

 

1. Općina Klis prihvaća prijedlog Odluke o kupnji dijela nekretnine označene kao čest.zem. 

3458/3 K.O Klis, površine 22 m2 u svrhu proširenja postojećeg javnog puta u vlasništvu Mare 

Pleštine ud. Kristiana za 1/2, iz Klisa, Vujević Anita iz Klisa za 1/4  i Lončar Marijana iz 

Stobreča za 1/4 . 

 

2. Ovlašćuje se općinski načelnik da sklopi Ugovor o kupoprodaji nekretine na navedenom 

području. 

 

 

 

Ad.10. 

Predsjednik vijeća je dao na znanje kako se u proteklom razdoblju javio veći broj mještana 

naselja Vučevica, koji su zatražili da se izvrši promjena naziva ulice obirom da je s 

dosadašnjim adresama došlo do problema u svim segmentima funkcioniranja. Svi stanovnici 

tog naselja su potpisali peticiju i snositi će trošak izrade novih dokumenata. 

Po završetku izlaganja, jednoglasno se prihvaća 

 

 

 

 

RJEŠENJE 

o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju 
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ulica i trgova na području Općine Klis (zagorski dio) 

 

Općina Klis vrši preimenovanje ulice „Vukave“  u  ulicu „Boljati“  koja se nalazi u naselju 

Vučevica. 

 

 

Predsjedatelj utvrđuje da je dnevni red iscrpljen te sjednicu zaključuje u 19,30 sati. 

 

KLASA: 021-05/19-01/01 

URBR: 2180/03-01/19-2839 

KLIS, 3. listopada 2019. 

 

  

ZAPISNIK SASTAVILA                                                                 PREDSJEDNIK  

                                                                                                       OPĆINSKOG VIJEĆA  

 Mila Mihovilović                                                                                 Josip Didović 


