
                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                           

1 

 

 

 

 

 

 Z A P I S N I K 
 

 s 29. sjednice Općinskog vijeća Općine Klis, održane dana 31. listopada  2019. godine 

u prostorijama općinske vijećnice u Klisu s početkom u 18,00 sati. 

 

NAZOČNI ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA:  

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

Baturina, Maja Zelić, Smiljana Mihovilović, Ante Rizvan. 

 

ODSUTNI: Ivan Kalinić, Kažimir Radić, Ante Radoš 

 

OD OSTALIH: Općinski načelnik Jakov Vetma, v.d. pročelnik Upravnog odjela za opće 

poslove – Mila Mihovilović 

 

Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća Josip Didović.     

 

Predsjedatelj predlaže usvajanje sljedećeg 

 

D N E V N O G     R E D A 

 

 

 

1. Prihvaćanje prijedloga Ugovora o partnerstvu na projektu “Poboljšanje vodno-

komunalne infrastukture aglomeracije Split-Solin; 

2. Prihvaćanje prijedloga Odluke o novčanoj pomoći za roditelja odgajatelja (novi 

prijedlog Odluke – predlagatelj klub vijećnika HDZ-a); 

 

Prijedlog dnevnog reda je jednoglasno prihvaćen. 

 

 

Ad.1.  

Uvodno izlaganje o partnerstvu na provedbi odobrenog projekta, iznio je načelnik g. Jakov 

Vetma, ističući zadovoljstvo što će se izgraditi vodoopskrbni i sekundarni sustav na većem  

području Klisa. Također je naglasio da će radovi započeti sljedeću godinu, ali da je za sada 

najbitniji vodoopskrbni sustav Mihaljevići-Bašići i rekonstrukcija vodovoda u Klis-Kosi. 

Sama provedba projekta će pridonijeti i podizanju kvalitete prometovanja na području Klisa, 

obzirom da će se zahvatom rekonstruirati i postojeće ceste. 

 

 

 

 

Predsjedatelj predlaže raspravu po navedenoj točki dnevnog reda. 
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Vijećnica Smiljana Mihovilović je upitala ulazi li u zahvat u projektu i dio od cca 800 m, koji 

čini spoj sa Općinom Dugopolje, te hoće li se centar Klisa (Megdan) spojiti na sekundarnu 

kanalizaciju. 

Odgovor je dao načelnik Vetma, te se izjasnio kako je u skici koja je prilog dnevnom redu 

naznačeno da dio od Kurtovića prema Dugopolju ulazi u zahvat, a što se tiče Klis-Megdana 

treba sačekati dok se ne provede natječaj za radove, koji će biti jasan pokazatelj koliko će 

mehanizacije biti na raspolaganju i kako će teći dinamika provođenja radova. 

 

Vijećnik Ante Rizvan je upitao kakav je model financiranja, obzirom da je Općina Klis 

partner sa ugovorenim obvezama i što je sa potezom niz ulicu Put sv. Ante (u staroj jezgri). 

Načelnik Vetma je odgovorio kako neće biti izravnog terećenja Proračuna na način da se 

otvara stavka za sufinanciranje, već da se projekt sufinancira iz naknade za razvoj. 

Također, iznio je i obvezu Općine Klis u projektu, na način da je potrebno imenovati 

voditelja-koordinatora, koji će osiguravati potrebnu dokumentaciju i pratiti građevinski i 

financijski tijek provedbe.  

Nastavno na pitanje o ulaganju u ulicu Put sv. Ante, izjasnio se kako nije moguće sve 

predvidjeti u zahvatu radova, te da postoje prioriteti koji se godinama čekaju. Stoga, korisnici 

će imati mogućnost i sami izvršiti spajanje, a razmišljati će se i o mogućnosti da općina izvrši 

iskope na određenim predjelima. 

 

Predsjedatelj je predložio da se zatraži pisano očitovanje od v.d. pročelnika, g. Zlatka Rožića 

o broju stanovništva koje se priključilo na dosadašnji spoj koji je napravljen. Također je 

predložio da se poduzmu potrebni procesi prema dijelu stanovništva koji se mogu spojiti na 

postojeću mrežu, a to nisu napravili, te da izvijesti što je učinjeno po tom pitanju.   

 

Po zaključenju rasprave, točku dnevnog reda je stavio na glasanje, te se 

 

jednoglasno, sa 9 (devet) glasova ZA, donosi  

 

 

ODLUKA 

o prihvaćanju prijedloga Ugovora o partnerstvu na projektu  

“Poboljšanje vodno-komunalne infrastukture aglomeracije Split-Solin 

 

 

1. Ovlašćuje se općinski načelnik da sklopi Ugovor o partnerstvu na projektu 

 

i 

Z A K L J U Č A K 

 

1. Zatražiti će se od v.d. pročelnika za komunalne djelatnosti i prostorno uređenje Općine Klis 

da poduzme potrebne radnje. 
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Ad.2. 

 

Uvodno izlaganje je podnio načelnik g. Vetma, te je naglasio kako je cilj ovog modela 

novčane pomoći upravo pomoć roditeljima u odgoju djece.  

Izvijestio je nazočne kako je prisustvovao sa svojim službenicima na sastanku u gradu 

Zagrebu, gdje je pročelnica Ureda za demografiju dala važne smjernice u vidu izmjena  

 

pojedinih odrebi Odluke, obzirom da grad Zagreb provodi već treću godinu zaredom ovu 

mjeru (na čijoj su izadi sudjelovali i demografi). 

Predsjednik vijeća je u ime kluba vijećnika HDZ-a kao predlagateljima točke devnog reda, 

upoznao nazočne vijećnike sa izmjenama već usvojene Odluke, te je dao točku dnevnog reda 

na raspravu. 

Vijećnica Mihovilović je pohvalila dobro razrađenu Odluku, ali ne podržava mjeru zbog 

uvjeta nepohađanja vrtića za djecu. 

Također, vijećnik Ante Rizvan izražava pohvalu načelniku općine za uvođenje mjere, te se po 

zaključenju rasprave,  

 

sa 8 (osam) glasova ZA i 1(jedan) SUZDRŽAN, usvaja  

 

 

ODLUKA 

 o novčanoj pomoći za roditelja odgajatelja 

(novi prijedlog) 

 

 

 

 

Predsjedatelj utvrđuje da je dnevni red iscrpljen, te sjednicu zaključuje u 18,45 sati. 

 

KLASA: 021-05/19-01/01 

URBR: 2180/03-01/19-3044 

KLIS, 31. listopada 2019.godine 

 

  

ZAPISNIK SASTAVILA                                                                 PREDSJEDNIK  

                                                                                                       OPĆINSKOG VIJEĆA  

 Mila Mihovilović                                                                                 Josip Didović 


