ZAPISNIK
s 32. sjednice Općinskog vijeća Općine Klis održane dana 20. prosinca 2019. godine u vijećnici
Općine Klis s početkom u 10,00 sati.
NAZOČNI ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA:
Josip Didović, Ivica Bralić, Igor Vrvilo, Tina Jurić, Maja Zelić, Renata Karaman, Dejan Glavina, Ante
Radoš, Ivan Kalinić i Kažimir Radić
ODSUTNI: Smiljana Mihovilović i Ante Rizvan
OD OSTALIH: Općinski načelnik Jakov Vetma, zamjenik općinskog načelnika – Marko Galić, v.d.
pročelnik ureda općinskog 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
direktor trgovačkog društva „Komunalno Klis“ – Andrejas Granić
Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća Josip Didović.
Minutom šutnje odaje se počast svim preminulima u Domovinskom ratu.
Vijećnicima općinskog vijeća je dostavljen odgovor u pisanoj formi, postavljen od strane vijećnika
Kažimira Radića u svezi popisa poslovnih prostora u vlasništvu Općine Klis.
Sjednici je nazočna većina članova Općinskog vijeća, te se može pravovaljano raspravljati i odlučivati,
te predsjedatelj predlaže usvajanje sljedećeg

DNEVNOG

REDA

Verifikacija zapisnika sa 26., 27.,28.,29.,30. i 31. sjednice općinskog vijeća općine Klis.
1. Prihvaćanje prijedloga Programa gradnje komunalne infrastrukture u općini Klis za 2020.
godinu;
2. Prihvaćanje prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture u općini Klis za 2020.
godinu;
3. Prihvaćanje prijedloga Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada u općini Klis za 2020. godinu;
4. Prihvaćanje prijedloga Programa javnih potreba u području socijalne skrbi općine Klis za 2020.
godinu;
5. Prihvaćanje prijedloga Programa javnih potreba u kulturi općine Klis za 2020. godinu;

6. Prihvaćanje prijedloga Programa javnih potreba u sportu općine Klis za 2020. godinu;
7. Prihvaćanje prijedloga Proračuna općine Klis za 2020. godinu i projekcije za 2021. i
2022.godinu;
8. Prihvaćanje Prijedloga Odluke o izvršenju Proračuna općine Klis za 2020. godinu;
9. Prihvaćanje Izmjena i dopuna Programa gradnje komunalne infrastrukture na području općine
Klis za 2019. godinu;
10. Prihvaćanje Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području
općine Klis za 2019. godinu;
11. Prihvaćanje Izmjena i dopuna Proračuna općine Klis za 2019. godinu;
12. Prihvaćanje prijedloga Odluke o izvršenju Proračuna općine Klis za 2018. godinu;
13. Prihvaćanje prijedloga izvješća o izvršenju Proračuna za razdoblje 01.01.2019. do 30.06.2019.
godine;
14. Izvješće o izvršenoj preraspodjeli sredstava u Proračunu općine Klis za 2018. godinu;
15. Prihvaćanje prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu općine Klis;
16. Prihvaćanje prijedloga Odluke o dopuni Odluke o komunalnom redu općine Klis;
17. Prihvaćanje prijedloga Procjene rizika od velikih nesreća za općinu Klis;
18. Uknjiždba nekretnina u vlasništvu RH u vlasništvu Općine Klis i prihvaćanje
prijedloga
Odluke o posvjedočenju lokacija koje su se do 2017. godine
koristile kao parkovi, spomen parkovi, tržnice, sportska igrališta i društveni domovi na
području općine Klis;
19. Prihvaćanje Prijedloga Odluke o utvrđivanju novih površina dijela kat.čest.br. 3787/10
K.O. Klis i to za likove “D” i “E” i prihvaćanje Odluke o pokretanju postupka prodaje
navedenih nekretnina ;
20. Prihvaćanje Odluke povodom zamolbe Petar Boban iz Prugova, Bobani 51, Bernada i Marko
iz Splita, Radunica 38 i MOJ STAN j.d.o.o. CASPER d.o.o. i OBJEKTIV
d.o.o. iz Solina za
umanjenje plaćanja komunalnog doprinosa;
21. Vijećnička pitanja i odgovori.
Dnevni red se jednoglasno prihvaća, te se pristupa raspravljanju i odlučivanju po istom.
Jednoglasno, ( 11 ZA), verificiraju se zapisnici sa 26., 27.,28.,29.,30. i 31 sjednice općinskog vijeća.

Ad.1.; Ad.2.; Ad.3.; Ad.4.; Ad.5.; Ad.6.; Ad.7. i Ad.8.
Obrazloženje prijedloga Odluka podnio je općinski načelnik posebno ističući kako je Proračun Općine
Klis za 2020. godinu prikazan u realnom iznosu.
Projekti koji su prijavljeni na sufinanciranje nisu dio prijedloga Proračuna, jer se Uredbom vlade RH
ne nameće obveza uglavljivanja u dokument, već će po odobrenim projektima pristupati rebalansu
Proračuna, a prvi se očekuje u ožujku 2020.
Znatni priljev finanancijskih sredstava se očekuje u narednoj godini od strane resornih ministarstava
po pitanju odobrenja apliciranih EU projekata (igralište u Prugovu, ljetne pozornice-Tvrđava Klis,), te
ostali kapitalni projekti koji očekuju Općinu Klis: rekonstrukcija ceste u Prugovu, sekundarna
kanalizacijska mreža, itd.
Što se tiče troškova, povećanje se očekuje kroz sufinanciranje javnog linijskog prijevoza i
predškolskog odgoja.

Vijećnik Kažimir Radić je tražio pojašnjenje u svezi mogućeg rebalansa Proračuna u ožujku 2020., na
što mu je općinski načelnik pojasnio kako je nova Uredba vlade RH omogućila da se aplicirani projekti
na čije se rezultate čeka ne stavljaju u Proračun (što bi rezultiralo znatno velikim iznosom), već da se
po odobrenim projektima od sada radi rebalans.
Po zaključenju rasprave se donose
Ad.1. (jednoglasno 11 ZA)
ODLUKA
o Programu gradnje komunalne infrastrukture
u Općini Klis za 2020. godinu
Ad.2. (jednoglasno 11 ZA)
ODLUKA
o Programu održavanja komunalne infrastrukture
u Općini Klis za 2020. godinu
Ad.3. (jednoglasno 11 ZA)
ODLUKA
o Programu utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u
Općini Klis za 2020. godinu
Ad.4. (jednoglasno 11 ZA)
ODLUKA
o Programu javnih potreba u području socijalne skrbi Općine Klis
za 2020. godinu
Ad.5. (jednoglasno 11 ZA)
ODLUKA
o Programu javnih potreba u kulturi Općine Klis za 2020. godinu
Ad.6. (jednoglasno 11 ZA)
ODLUKA
o Programu javnih potreba u sportu Općine Klis za 2020. godinu
Ad.7. (jednoglasno 11 ZA)
ODLUKA

o prihvaćanju Proračuna Općine Klis za 2020. godinu
i projekcije za 2021. i 2022. godinu

Ad.8. (jednoglasno 11 ZA)
ODLUKA
o izvršavanju Proračuna Općine Klis za 2020. godinu

Ad.9.; Ad. 10. i Ad.11.
Uvodno izlaganje je podnio općinski načelnik, ističući kako se znatan dio financijskih sredstava u
2019.-toj trošio na intelektualne usluge i to na izradu projektne dokumentacije za EU fondove. Neke
od aktivnosti su bile i uplanjivanje određenih objekata na Tvrđavi Klis (koja se dosada u zemljišnim
knjigama vodila kao pašnjak), što nam je znatno otežavalo udovoljavanju uvjeta za prijavu na natječaje
za sufinanciranje.
No, pored svih ulaganja, kraj godine je rezultirao pozitivnim financijskim rezultatom.
Vijećnik Kažimir Radić je izrazio zadovoljstvo vođenjem općine, a posebno u dijelu marketinških
aktivnosti i razvitku turizma, te je upitao zašto se projekt ljetnih pozornica sa lokacije Klis-Kosa
izmjestio na Tvrđavu Klis i koliki se troškovi očekuju u sufinanciranju tvrtke “Promet” d.o.o.
Općinski načelnik je izvijestio kako je Općina Klis zbog nemogućnosti ishođenja građevinske dozvole
na pristupnoj cesti prema Klis-Kosi, lokaciju ulaganja u javnom pozivu “ljetne pozornice”, premjestila
na Tvrđavu Klis, što je u međuvremenu i odobreno od strane resornog ministarstva.
Stoga, projekt rekonstrukcije 2 objekta na Tvrđavi, sanacija vegetacijskog zelenila, te postavljanje
ljetne pozornice predstavlja ulaganje od 5,4 mil. kn bespovratnih sredstava.
Što se tiče javnog linijskog prijevoza, sljedeću godinu je moguće i napraviti uštede u sufinanciranju,
kroz implementaciju dugoočekivanog e-ticketing sustava.
Po zaključenju rasprave jednoglasno se donosi
Ad.9. (11 glasova ZA)
ODLUKA
o izmjeni i dopuni Programa gradnje komunalne infrastrukture
na području Općine Klis za 2019. godinu

Ad.9. Ad.10. (11 glasova ZA)

ODLUKA
o izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture
na području Općine Klis za 2019. godinu

Ad.11. (11 glasova ZA)
ODLUKA
o izmjeni i dopuni Proračuna Općine Klis za 2019. godinu
Ad.12.
Uvodno izvješće je podnio općinski načelnik stavljajući naglasak na uknjiždbu velikog broja
nekretnina u vlasništvo Općine Klis, pri čemu je porasla u vrijednost imovine, a samim time je
napravljen veliki iskorak za naredne godine za općinu.
Od najznačajnih projekata je i program “Zaželi”, koji se provodi od 2018. g. u partnerstvu sa
susjednim općinama. Također, pristupilo se i izradi projektne dokumentacije za ispraćajna mjesta na
području zagore.
Po zaključenju rasprave, jednoglasno se donosi
Ad.12. (11 glasova ZA)
ODLUKA
o izvršenju Proračuna Općine Klis za 2018. godinu

Ad.13.
Uvodno izlaganje je podnio općinski načelnik.
Općina Klis je bila u statutsu kratkoročnog zaduživanja za EU projekt akcentne rasvjete, dok se
početkom 2019. ne ishode odobrena financijska sredstva od nadzornog tijela u projektu.
Naglasio je kako se kao i proteklih godina u polovici sljedeće očekuje manji prihod, jer se radi na
pripremnim aktivnostima koje polučuju financijski rezultat u drugoj polovici godine.
Po zaključenju rasprave jednoglasno se donosi
Ad.13. (11 glasova ZA)

ODLUKA
o prihvaćanju izvješća o izvršenju Proračuna
za razdoblje 01.01.2019. do 30.06.2019. godine
Ad.14.
Uvodno izvješće je podnio općinski načelnik, te se po zaključenju rasprave jednoglasno sa
(11 glasova ZA) donosi

ODLUKA
o prihvaćanju izvješća o izvršenoj preraspodjeli sredstava
u Proračnu Općine Klis za 2018. godinu

Ad.15.
Obrazloženje prijedloga odluke podnio je predsjednik vijeća Josip Didović, ističući izmjene važeće
Odluke u 3 segmenta: izmjena cijene u I. zoni za novogradnju (uz ulazak zone Greben u navedenu
zonu), popust za plaćanje u gotovini, te za stjecanje druge nekretnine za iznos popusta od 50%.
Po zaključenju rasprave jednoglasno (11 glasova ZA) se donosi

ODLUKA
o komunalnom doprinosu Općine Klis

Ad.16.
Uvodno izvješće podnio je općinski načelnik, koji je istaknuo kako se velik broj mještana sa područja
Klis-Brda bavi poljoprivredom i stočarstvom, a te djelatnosti im predstavljaju jedini izvor prihoda u
obitelji.
Vijećnik Kažimir Radić je upitao u kakvoj je fazi donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu RH. Odgovor je dala v.d. pročelnica za opće poslove Mila Perić i izvijestila
kako je Program nakon prošle sjednice vijeća poslan na suglasnost SDŽ, te je potom upućen na
usvajanje Ministarstvu poljoprivrede. Nakon pregleda od strane ministarstva zaključeno je kako je isti
donešen van zakonskog roka, te je sljedeći korak da isti taj Program u ime Općine Klis donese SDŽšto se očekuje u održavanju narednih županijskih skupština.
Također, vijećnik Kažimir Radić je ukazao na problem lova u Kliškom polju, gdje veliki broj mještana
obrađuje svoje zemlje, te je upitao postoji li mogućnost da se ovahj problem riješi.
Općinski načelnik je izvijestio kako je to područje proglašeno lovištem od strane SDŽ, ali da će se
dogovoriti zajednički sastanak sa Udrugom lovaca s područja Klisa u cilju dogovora i iznalaženja
rješenja.
Po zaključenju rasprave jednoglasno (11 glasova ZA) se donosi
ODLUKA
o dopuni Odluke o komunalnom redu

Ad.17.
Izlaganje je podnio v.d. pročelnik Ureda općinskog načelnika, Milan Kurtović gdje je naglasio
zakonsku obvezu donošenja dokumenta Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Klis.
Ovaj dokument predstavlja podlogu za daljnju izradu planova i aktivnosti, koji umanjuju rizike od
velikih elementarnih nepogoda.
Po zaključenju rasprave jednoglasno (11 glasova ZA) se donosi
ODLUKA
o prihvaćanju Procjene rizika od velikih nesreća
za Općinu Klis

Ad.18.
Uvodno izvješće je podnio predsjednik općinskog vijeća. Naglasio je kako Zakon o upravljanju
državnom imovinom dozvolja da jedinice lokalne samouprave do 31.12. podnesu zahtjeve prema
Ministarstvu državne imovine RH, a u svrhu prijenosa vlasništva određenih nekretnina u vlasništvo
jedinice lokalne samouprave.
Nekretnine koje Općina Klis namjerava unijeti u svoje vlasništvo stavljaju naglasak za stambeno
zbrinjavanje mladih obitelji s područja Klisa.
Isto tako, dio nekretnina za koje će se tražiti uknjiždba, odnosi se i na proširenje grobalja na području
Klisa, no to će ići drugim postupkom, propisanim Zakonom o komunalnom gospodarstvu.
Općinski načelnik je istaknuo kako će za ovaj opsežni dio posla biti angažirani odvjetnik, a plaćanje će
se izvršiti po učinku, o čemu su se u raspravi svi vijećnici složili.
Po zaključenju rasprave jednoglasno (11 glasova ZA) se donosi

ZAKLJUČAK
o uknjiždbi nekretnina u vlasništvu RH u vlasništvo Općine Klis
i
ODLUKA
o posvjedočenju lokacija koje su se do 2017. godine
koristile kao parkovi, tržnice, sportska igrališta i društveni domovi
na području Općine Klis

Ad.19.
Prijedlog Odluka po ovoj točki dnevnog reda je podnio predsjednik općinskog vijeća.
Istaknuo je kako se povrh parcela označenih u skici kao “D “ i “E”, nalazi nasip koji je potrebno
sanirati/skinuti, a u svrhu povećanja površine navedenih parcela za cca 800-900 m2.
Po zaključenju rasprave jednoglasno (11 glasova ZA) se donosi
ODLUKA
o pokretanju postupka utvrđivanja novih površina dijela kat.čest.br.
3787/10 k.o. Klis za likove “D” i “E”
i
ODLUKA
o pokretanju postupka prodaje nekretnina
dijela kat.čest.br. 3787/10 k.o Klis za likove “D” i “E”
prema novoutvrđenim povrđinama

Ad.20.
Obrazloženje prijedloga Odluke podnio je predsjednik vijeća.
Podnositelji zamolbi za oslobođenje i umanjenje komunalnog doprinosa su fizičke osobe, a jedna
zamolba je podnešena u ime pravne osobe-tvrtke.
Po zaključenju rasprave jednoglasno (11 glasova ZA) se donose
ODLUKA
o oslobađanju obveze plaćanja komunalnog doprinosa
u iznosu od 4.226,24 kn za Petra Bobana, Bobani 51, iz Prugova, po Rješenju o izmjeni Rješenja
br. 55-01/19, Klasa: UPI/021-05/19-01/01, Ur.br.: 2180/03-01/19-2872, od 2. listopada 2019. g.

ODLUKA
o umanjenju obveze plaćanja komunalnog doprinosa u iznosu od
14.208,96 kn za Bernadu i Marka Kovača, Radunica 38, Split, po Rješenju br. 91-01/19, Klasa:
UPI/021-05/19-01/01, Ur.br.: 2180/03-01//19- 3082, od 30. listopada 2019.g.

i
ODLUKA
o umanjenju obveze plaćanja komunalnog dopinosa u iznosu
od 124.459,00 kn za “Moj Stan” j.d.o.o, “Casper” d.o.o
i “Objektiv” d.o.o, po Rješenju br. 8801/19, Klasa: UPI/021-05/19-01/01,
Ur.br.: 2180/03-01/19-3032, od 24. listopada 2019. G.
Nalaže se podnositelju zamolbe za “Moj Stan” j.d.o.o, “Casper” d.o.o i “Objektiv” d.o.o da
jednokratno plaćanje preostalog iznosa komunalnog doprinosa izvrši do 15.2.2020. godine.
Ad.21.
Po ovoj točki dnevnog reda, vijećnici nisu imali upite.
Predsjedatelj utvrđuje da je dnevni red iscrpljen te sjednicu zaključuje u 11,40 sati.
KLASA: 021-05/19-01/01
URBR: 2180/03-01/19-3390
KLIS, 20. prosinca 2019.god.

ZAPISNIK SASTAVILA:
Mila Perić

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Josip Didović

