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 Z A P I S N I K 

 

 s 35. sjednice Općinskog vijeća Općine Klis, održane dana 14. travnja 2020. godine 

elektronskim putem u 12,00 sati, a sukladno naputku Ministarstva uprave Republike 

Hrvatske.  

 

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 

 

Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća, g. Josip Didović.     

 

Sjednici je nazočna većina članova Općinskog vijeća, te se može pravovaljano raspravljati i 

odlučivati, te predsjedatelj predlaže usvajanje sljedećeg: 

 

 

D N E V N I   R E D : 
 

1. Prihvaćanje prijedloga Odluke o pokretanju postupka kreditnog zaduženja za pokriće 

tekućeg minusa na žiro računu; 

2. Prijedlog privremenog umanjenja plaća za rad u travnju i svibnju 2020.g: 

a) Umanjenje za 20% koeficijenata za obračun plaće općinskog načelnika (4,55) i 

zamjenika općinskog načelnika (3,86); 

b) Prijedlog za umanjenje osnovice za obračun plaće službenika upravnih tijela općine 

za 20% ; 

c) Prijedlog za umanjenje plaće zaposlenika u trgovačkim društvima i ustanovama u 

vlasništvu općine također za 20% ; 

d) Prijedlog za umanjenju vijećnićkih naknada za travanj i svibanj u 100%-tnom 

iznosu; 

3. Prihvaćanje prijedloga Odluke o mjerama za pomoć gospodarstvu i stanovništvu 

Općine Klis u doba pandemije. 

 

Dnevni red se jednoglasno prihvaća. 

 

Ad.1. 

Obrazloženje Odluke je podnio općinski načelnik ističući novonastale okolnosti uzrokovane 

širenjem pandemije virusa COVID 19. Općina Klis treba poduzeti sve mjere, ne samo 

racionalizacije poslovanja i pomoći gospodarstvu i stanovništvu, već i u osiguravanju 

likvidnosti. 

Proračun ove jedinice lokalne samouprave trenutno doživljava dvostruki udar na prihodovnoj 

strani, a za uložena sredstva u infrastrukturni projekt rasvjete na tvrđavi Klis očekujemo 

uplatu novčanog iznosa, za  kojeg smo prethodno investirali vlastita sredstva.  

Dok ta sredstva ne budu uplaćena, predlaže se kratkoročno zaduživanje po računu. 

 

Konstatira se da po ovoj točki dnevnog reda nema rasprave od strane prisutnih vijećnika, te se 
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jednoglasno, sa 13 glasova ZA donosi 

 

O D L U K A 

o pokretanju postupka kreditnog zaduženja 

 za pokriće tekućeg minusa na žiro računu 

 

Ad.2. 

Uvodno izvješće je podnio općinski načelnik te ukazao na potrebu racionalizacije poslovanja, 

koja obuhvaća privremeno smanjenje mjesečnih primanja (za vrijeme pandemije COVID – 

19) koji proizlaze iz radnog odnosa (kao i naknada za rad) i to svim navedenim u točki 2. 

dnevnog reda. 

 

Vijećnica Smiljana Mihovilović je zatražila pojašnjenje u razlici smanjenja naknade 

općinskom načelniku i njegovom zamjeniku (smanjenje koeficijenta), te službenicima 

(smanjenje osnovice). 

Općinski načelnik je pojasnio kako je općinsko vijeće nadležno za izmjenu koeficijenta, a 

izvršna vlast za određivanje osnovice koja se odnosi na službenike zaposlene u upravnim 

tijelima. 

Također, vijećnica je predložila prolongiranje umanjenja vijećnićkih naknada za cijelo 

vrijeme trajanja pandemije, na što je općinski načelnik odgovorio kako su upravo travanj i 

svibanj mjeseci za koje se sada već sa sigurnošću zna da će pandemija trajati. Ukoliko bude 

potrebno daljnje postupanje,  vijeću će se predložiti isto. 

 

Po završetku rasprave, jednoglasno sa 13 glasova  ZA, pojedinačno se donose 

 

a.)  

O D L U K A 

o umanjenju za 20% koeficijenata za 

obračun plaće općinskog načelnika (4,55) i zamjenika općinskog načelnika (3,86); 

 

 

b.) 

P R I J E D L O G  

općinskom načelniku da izvrši o umanjenje osnovice za obračun plaće službenika 

upravnih tijela općine za 20% ; 

 

 

c.)                                                              

P R I J E D L O G 

općinskom načelniku da se izvrši umanjenje plaće zaposlenika u trgovačkim 

društvima i ustanovama u vlasništvu općine za 20% 

 

 

d.) 

O D L U K A 

o umanjenju vijećnićkih naknada za travanj i svibanj u 100%-tnom iznosu 
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Nalaže se odgovornim osobama u upravnim tijelima, trgovačkim društvima i javnim 

ustanovama kojima je vlasnik i osnivač Općina Klis, da postupe u skladu sa donešenim 

Odlukama sukladno svojim internim procedurama i propisima. 

 

Ad.3. 

Prijedlog Odluke o mjerama pomoći gospodarsvu i stanovništvu Općine Klis je podnio 

Općinski načelnik. U vidu pomoći gospodarstvu je predložio otpis plaćanja najma prostora u 

vlasništvu Općine Klis, te otpis naknade za zakup javnih i zelenih površina. Također, predlaže 

se i oslobođenje obveze plaćanja komunalne naknade za poslovne subjekte, a sve navedeno se 

odnosi na one djelatnosti kojima je nastupila zabrana rada Odlukom nacionalnog stožera 

Republike Hrvatske. Navedno se odnosi za mjesece travanj i svibanj. 

 

Mjerama koje su usmjerene prema stanovništvu Općine Klis, planiraju se odgoda plaćanja 

komunalne naknade za vrijeme trajanja krize uzrokovane pandemijom, te besplatan prijevoz 

vode za kućanstva bez vodovodne mreže za travanj i svibanj. 

 

U raspravi je vijećnica Smiljana Mihovilović predložila da se odgoda naplate komunalne 

naknade za fizičke osobe izmijeni na način da se vremenski period odgode odnosi za cijelo 

vrijeme trajanja pandemije i da se primjeni otpis plaćanja iste. Općinski načelnik se izjasnio 

kako će do cjelokupnog sagledanja situacije kojeg je uzrokovala ova kriza primjenjivati 

odgodu plaćanja, a možebitni otpis dugovanja se može razmatrati i naknadno. 

 

Vijećnica Mihovilović je također predložila mjeru pomoći stanovništvu u vidu oslobađanja 

plaćanja vrtića za vrijeme trajanja ove krize. Načelnik je naglasio kako ovaj prijedlog nije u 

nadležnosti Općinskog vijeća, ali je informirao kako roditelji djece upisane u DV Cvrčak 

plaćaju pola rate za ožujak, te su oslobođeni od plaćanja za travanj. O svim daljnjim 

odlukama će pravovremeno izvijestiti vijeće, nakon što Upravno vijeće DV Cvrčak takve i 

donese. 

 

Po završetku rasprave, jednoglasno, sa 13 glasova ZA, donosi se  

 

O D L U K A 

o mjerama za pomoć gospodarstvu i stanovništvu Općine Klis 

 

 

O svim mjerama pomoći napraviti će se pojedinačne Odluke, a koje su predložene u 

dostavljenim materijalma vijećnicima Općine Klis, te su navedene u točki Ad.3. 
 

Predsjedatelj utvrđuje da je dnevni red iscrpljen, te sjednicu zaključuje u 12,30 sati. 

 

 

KLASA: 021-05/20-01/01 

URBR: 2180/03-01/20-1588 

Klis, 14. travnja 2020. godine 

 

 ZAPISNIK SASTAVILA                                                                 PREDSJEDNIK  

                                                                                                       OPĆINSKOG VIJEĆA  

 Mila Perić                                                                                             Josip Didović 


