
   
 

1 

 

 Z A P I S N I K 

 

 s 34. sjednice Općinskog vijeća Općine Klis, održane dana 17. ožujka 2020. 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,  Ivan Kalinić, Renata Karaman, Dejan 

Glavina, Ivan Baturina, Ante Radoš, Maja Zelić, Smiljana Mihovilović, Ante Rizvan, Kažimir 

Radić. 

 

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

poslove – Mila Perić i v.d. pročelnik upravnog odjela za komunalne djelatnosti i prostorno 

uređenje – Zlatko Rožić. 

Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća Josip Didović.     

 

 

Sjednici su  nazočna svi članovi Općinskog vijeća, te se može pravovaljano raspravljati i 

odlučivati. 

Na predloženi, dostavljeni pisani dnevni red izmjene je predložio predsjednik vijeća i to na 

način da se povuku točke 11.; 15. i 16.  

Prijedlozi su jednoglasno prihvaćeni. 

Jednoglasno je prihvaćen i prijedlog da se dnevni red dopuni točkom „14.“ Prihvaćanje plana 

i programa mjera za provođenje obvezatnih mjera dezinsekcije i deratizacije na području 

općine Klis, a upućen od strane Nastavnog zavoda za javno zdravstvo splitsko-dalmatinske 

županije. 

Nakon toga predsjedatelj predlaže usvajanje sljedećeg 

 

 

 

D N E V N I   R E D : 
 

Verifikacija zapisnika sa 32. i 33.  sjednice općinskog vijeća općine Klis. 

 

 

1. Vijećnička pitanja i odgovori; 

2. Prihvaćanje prijedloga Odluke o izmjenama Statuta općine Klis; 

3. Prihvaćanje prijedloga Odluke o izmjenama Statuta Narodne knjižnice i čitaonice u 

Klisu; 

4. Prihvaćanje prijedloga Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Narodne 

knjižnice i čitaonice u Klisu; 

5. Prihvaćanje prijedloga Plana gospodarenja otpadom općine Klis za razdoblje od 2019.-

2020. godine; 

6. Prihvaćanje Analize stanja sustava civilne zaštite na području općine Klis za 2019. 

godinu; 

7. Prihvaćanje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području općine Klis s 

financijskim učincima za trogodišnje razdoblje i prijedloga odluke o određivanju 

pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području općine Klis; 
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8. Prihvaćanje Plana operativne primjene programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera 

zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2020. godini na području općine 

Klis; 

9. Razmatranje izvješća o radu Dobrovoljnog vatrogasnog društva “Klis” i Dobrovoljnog 

vatrogasnog društva “Zagora” Vučevica za 2019. godinu; 

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

namještenika Upravnih tijela općine Klis; 

11. Prihvaćanje prijedloga Odluke o visini cijena ulaznice u objekt Tvrđave Klis; 

12. Prihvaćanje prijedloga Odluke o visini naknade za privremeno korištenje objekta 

Tvrđave Klis; 

13. Prihvaćanje prijedloga Odluke o prodaji građevinskog zemljišta označenog kao dio 

nekretnine kat.oznake kč.br. 3787/10 i 3787/16 sve K.O. Klis i to prema skici izrađenoj 

od strane tvrtke Vit-projekt d.o.o. lik “H” površine 724,67 m2; 

14. Prihvaćanje plana i programa mjera za provođenje obvezatnih mjera dezinsekcije i 

deratizacije na području općine Klis, a upućen od strane Nastavnog zavoda za javno 

zdravstvo splitsko-dalmatinske županije. 

 

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

  

Većinom glasova (12 za i 1 suzdržan) se verificiraju zapisnici sa 32. i 33. sjednice Općinskog 

vijeća Općine Klis. 

 

 

Ad.1.  

Pod ovom točkom dnevnog reda vijećnik Ivica Bralić je postavio upit o statusu puta “Gejuše” 

u Klis-Kosi,  te kada će biti izvršen tehnički pregled .  

Koliko je iznosio općinski prihod od strane tvrtke Pomgrad d.d. u 2019. godini. 

Vijećniku će odgovori na pitanja biti dostavljeni pismenim putem. 

 

Vijećnica Tina Jurić je zatražila očitovanje o poduzetnim mjerama i planiranim aktivnostima 

u svezi novonastalog COVIDA-19, na što joj je predsjednik vijeća odgovorio kako je stožer 

civilne zaštite Općine Klis u aktivnom statusu, te da se prate sva zbivanja na nacionalnom 

nivou. Sukladno tome, stožer će postupati prema uputcima i preporukama županijskog 

stožera, ali i donositi odluke koje smatra povoljnim za stanovništvo Općine Klis u ovakvoj 

situaciji. 

 

Vijećnica Smiljana Mihovilović je upitala paniraju li se i kada postaviti usporivači brzine na 

dijelu prometnice Belimovača-Megdan o čemu će biti obaviještena pismenim putem iz 

upravnog odjela za komunalne djelatnosti i prostorno uređenje Općine Klis. 
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Ad.2. 

Zbog izmjena Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i stupanja na snagu 

novih odredbi predsjednik vijeća je izvijestio nazočne kako je potrebno napraviti određene 

izmjene Statuta Općine Klis i uskladiti ih sa važećim zakonskim odredbama. 

 

U ovoj točki dnevnog reda se konstatira kako nema rasprave, te se  

 

JEDNOGLASNO (13 glasova za) donosi 

 

O D L U K A 

o izmjenama Statuta Općine Klis 

 

 

Ad.3. 

Zbog stupanja na snagu izmjena Zakona o ustanovama, te Zakona o knjižnicama i knjižničnoj 

djelatnosti, potrebne su izmjene i usklađivanje sa zakonom Statuta Narodne knjižnice i 

čitaonice u Klisu. 

Konstatira se kako u ovoj točki dnevnog reda nema rasprave te se  

 

JEDNOGLASNO (13 glasova za) donosi 

 

O D L U K A 

o izmjenama Statuta narodne knjižnice  

i čitaonice u Klisu 

 

 

Ad. 4. 

Predsjednik općinskog vijeća je izvijestio nazočne kako je potrebno produžiti mandat v.d. 

ravnateljice narodne knjižnice i čitaonice u Klisu, zbog isteka važeće Odluke o imenovanju 

Konstatira se da nema rasprave te se  

 

 

JEDNOGLASNO (13 glasova za) donosi 

 

ODLUKA 

o imenovanju vršitelja dužnosti ravnateljice 

Narodne knjižnice i čitaonice u Klisu 

 

Obnašanje ove dužnosti se odnosi na razdoblje do imenovanja ravnatelja na temelju javnog 

natječaja, a najduže godinu dana. 
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Ad. 5. 

Prijedlog Plana gospodarenja otpadom je iznio predsjednik općinskog vijeća, te upoznao 

nazočne sa osnovnim odredbama i planiranim aktivnostima Općine Klis za navedeno 

razdoblje. 

 

 

Po zaključenju rasprave, jednoglasno (13 glasova za), prihvaća se i donosi 

 

Plan gospodarenja otpadom Općine Klis  

za razdoblje od 2019.-2020. godine 

 

 

Ad.6. 

Uvodno izvješće po ovoj točki je podnio predsjednik općinskog vijeća. 

Po završetku izlaganja konstatira se da nema rasprave, te se jednoglasno (13 glasova za) 

prihvaća 

 

Analiza stanja sustava civilne zaštite 

na području općine Klis za 2019. godinu; 

 

 

Ad.7. 

Predsjednik vijeća je obrazložio predloženi Plan razvoja sustava civilne zaštite za Općinu 

Klis. 

Vijećnica Smiljana Mihovilović je uputila zahtjev da se u dijelu dokumenta (Aktivnosti sustava 

civilne zaštite za narednu 2020. godinu/ preventivno – planske aktivnosti za reagiranje u slučaju izvanrednih događaja 

uzrokovanim nepovoljnim vremenskim uvjetima u zimskom razdoblju), uglavi izraz “i ostalih ugroza”. 

 

Po zaključenju izlaganja i rasprave, jednoglasno (13 glasova za) se prihvaća i donosi 

 

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Klis  

s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 

 

i 

 

O D L U K A 

 o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav 

Civilne zaštite na području općine Klis 

 

 

Ad.8. 

Uvodno izlaganje je iznio predsjednik vijeća, te se po zaključenju rasprave jednoglasno 

prihvaća (13 glasova ZA) i donosi 

 

 

 

O D L U K A 
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o prihvaćanju Plana operativne primjene programa aktivnosti u provedbi posebnih 

mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2020. godini na području 

općine Klis 

 

 

Ad.9. 

Predsjedavajući je nazočnim vijećnicima dao na razmatranje i davanje mišljenja izvješća o 

radu dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja Općine Klis u kojima su navedene sve 

aktivnosti s kojima su se navedeni susretali u prethodnoj godini. 

 

Konstatira se da po ovoj točki dnevnog reda nema rasprave, te se izvješća obaju društava 

primaju na znanje. 

 

 

Ad.10. 

Predsjednik vijeća je nazočnim vijećnicima izložio kako su predloženom Odlukom o 

koeficijentima za obračun plaća u upravnim tijelima objedinjeni svi koeficijenti zaposlenih 

službenika (obzirom da je prošle godine došlo do novog sustava organizacije rada), te su 

formirana 4 nova upravna odjela unutar Općine Klis. 

 

Po zaključenju rasprave, jednoglasno (13 glasova za) se donosi 

 

 

 

O D L U K A 

o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika 

Upravnih tijela općine Klis 

 

Ad.11. 

Uvodno izvješće je podnio predsjednik općinskog vijeća ukazavši na potrebu donošenja 

Odluke kojom će se ovlaštenim turističkim agencijama koje dovode organizirane grupe, 

omogućiti ulazak u Tvrđavu Klis i to posebnim Rješenjem 

 

Po zaključenju rasprave, jednoglasno (13 glasova za), donosi se 

 

 

ODLUKA 

o visini cijene ulaznice u objekt Tvrđave Klis 

 

 

Ad.12 

Prijedlog Odluke je iznio predsjednik vijeća ističući kako se ne smije dopustiti da tijekom 

godine Tvrđava Klis zbog zakupa zatvara svoja vrata za posjetitelje (a pogotovo u sezoni), te 

se između ostalog Odlukom predlaže da se ograniči vremenski period za kojeg će se ta 

zabrana odnositi. 

 

Po zaključenju rasprave, jednoglasno (13 glasova za), donosi se  
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O D L U K A 

o visini naknade za privremeno korištenje objekta Tvrđave Klis 

 

 

Ad.13. 

Predsjednik vijeća je izvijestio nazočne u predmetu otvaranja prispjelih ponuda po javnom 

natječaju objavljenom 28. veljače 2020.g., te održanoj sjednici Povjerenstva za provođenje 

postupka prodaje nekretnina u vlasništvu Općine Klis. 

 

Po zaključenju rasprave, većinom glasova (12 za i 1 suzdržan), donosi se  

 

 

O D L U K A 

 

I. Općinsko vijeće zaključit će Ugovor o kupoprodaji nekretnine označene kao dio  

     k.č.zem. 3787/16 i 3787/10 k.o Klis i to za:  

 

- lik H, površine 724,67 m2, a prema skici izrađenoj od strane tvrtke Vit-projekt d.o.o za 

graditeljstvo iz Splita, sa ponuditeljem Katarina Šimundža Bešker iz Splita,  Lovački put 22, 

za ukupno ponuđenu cijenu u visini od 507.500,00 kn. 

 

Ovlašćuje se općinski načelnik da zaključi odgovarajući Ugovor iz točke I. ove Odluke. 

 

 

Ad.14. 

Uvodno izvješće podnio je predsjednik vijeća, a nakon rasprave u kojoj su sudjelovali svi 

članovi općinskog vijeća jednoglasno se donosi  

 

O D L U K A 

o prihvaćanju Plana i programa mjera za provođenje obvezatnih mjera dezinsekcije i 

deratizacije na području općine Klis 

 

Predsjedatelj utvrđuje da je dnevni red iscrpljen, te sjednicu zaključuje u 19:00 sati. 

 

 

 

KLASA: 021-05/20-01/01 

URBR: 2180/03-01/20-1519 

Klis, 17. ožujka 2020. godine 

 

  

ZAPISNIK SASTAVILA                                                                 PREDSJEDNIK  

                                                                                                       OPĆINSKOG VIJEĆA  

 Mila Perić                                                                                             Josip Didović 


